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RESUMO 

SENA, Fernanda Vick Soares de. Conferências nacionais de educação e as dinâmicas 

participativas na lei federal nº 13.005, de 2014. 2018. 469 p. Dissertação (Mestrado). – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2018. 

O objetivo desta pesquisa foi compreender a incidência da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação (CNDE) no processo de formulação do Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014-2024), da Lei nº 13.005, de 2014, o que inclui a fase precedente e participativa, 

a Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010. Buscou-se analisar, 

especificamente, os resultados e os modos de atuação da entidade para identificar fatores 

de sua capacidade de influência e, a partir dos elementos do caso, propor questões jurídicas 

ao tratamento da participação. O recorte de análise foi o tema do financiamento (Eixo V da 

CONAE e Meta 20 da lei do PNE) e o debate evidenciou disputa sobre a amplitude da 

responsabilidade financeira da União na educação básica, opondo setores da sociedade 

civil e governo. A narrativa do caso foi conformada por questões diretivas de pesquisas da 

Ciência Política sobre inovações democráticas participativas e Conferências Nacionais. A 

abordagem eleita trata as experiências participativas como expedientes de controle social 

de políticas públicas, fenômeno de incidência social de cidadãos e atores da sociedade civil 

sobre decisões governamentais. Estas propostas lidam com representação de interesses ou 

de pautas temáticas nos processos participativos e, naturalmente, com dilemas de 

legitimidade dessas representações políticas, o que também desafia tratamento jurídico. A 

forma como buscam resolver esses dilemas obriga a analisar os casos pela conformação 

dos interesses em disputa, pelas interações específicas entre atores, regras procedimentais, 

racionalidade das intervenções, dentre outros. Percebeu-se que explorar tais elementos no 

caso concreto permitia também compreender os próprios fatores de capacidade de 

influência. Ficou evidente que o resultado positivo da incidência decorreu de atuação 

estratégica da CNDE, com lógicas próprias em cada uma das etapas do processo 

(participativa e legislativa). Quanto ao modo de atuação, a incidência foi analisada por 

categorias de capacidade – jurídicas e políticas – pensadas com base na compreensão 

jurídico-analítica de fenômenos de poder. Esta forma de analisar o caso, bem como as 

características da experiência que ela obriga a enfrentar, implicou dilemas para a análise 

pelo Direito Administrativo e evidenciou os limites dos institutos dogmáticos 

“participação” e “controle social”. Pela abordagem juspolítica do poder, buscou-se 

demonstrar que há regimes jurídicos distintos de participação associados a cada etapa do 

ciclo constitucional do poder, o que permite distinguir participação como 

compartilhamento decisório, ao modo de democracia direta, e como expediente de controle 

social de políticas públicas. A abordagem jurídica das políticas públicas iluminou 

caminhos para acomodar todos esses elementos: seu método conjuga direito e política, lida 

com o reconhecimento dos conflitos sociais e permite pensar, pelo regime de efeitos 

jurídicos, a construção de esquemas particularizados de controle social em cada arranjo de 

política pública, como o da própria Lei 13.005/2014, permitindo pensar condições jurídicas 

estratégicas do poder social. 

Palavras-chave: Inovações democráticas participativas; Controle social de políticas 

públicas; Conferência Nacional de Educação; Plano Nacional de Educação II; Teoria 

jurídica das políticas públicas. 



ABSTRACT 

SENA, Fernanda Vick Soares de. National education conferences and participatory 

dynamics in Federal Law 13.005/2014. 2018. 469 p. Dissertation (Master). – Law 

School, University of São Paulo, 2018. 

The objective of this research was to understand the National Campaign for the Right to 

Education (CNDE) in the process of formulating the National Education Plan (PNE 2014-

2024), Law 13.005/2014, which includes the previous and participatory phase, the 2010 

National Conference on Education (CONAE). The main objective of this study was to 

analyze the results and the ways in which the entity acts to identify factors of its influence 

capacity and, based on the elements of the case, to propose legal questions to the treatment 

of participation. The analysis was the financing theme (CONAE's Axis V and Goal 20 of 

the PNE Law), and the debate highlighted a dispute over the scope of the Union's financial 

responsibility for basic education, opposing sectors of civil society and government. The 

narrative of the case was shaped by policy research questions of Political Science on 

participatory democratic innovations and National Conferences. The chosen approach 

treats participatory experiences as social control measures of public policies, phenomenon 

of social impact of citizens and actors of civil society on government decisions. These 

proposals deal with the representation of interests or thematic guidelines in the 

participatory processes and, of course, with dilemmas of legitimacy of these political 

representations, which also challenges legal treatment. The way they seek to solve these 

dilemmas requires the analysis of the cases by the conformation of the interests in dispute, 

by the specific interactions among actors, procedural rules, rationality of interventions, 

among others. It was noticed that to explore such elements in the concrete case also 

allowed to understand the own factors of capacity of influence. It was evident that the 

positive result of the incidence was due to the strategic action of the CNDE, with its own 

logic in each of the stages of the process (participatory and legislative), which are 

explained in the elements that make up the debate itself on the legitimacy of incidence and 

representation. As for the way of acting, the incidence was analyzed by capacity categories 

- legal and political - thought based on the legal-analytical understanding of power 

phenomena. This way of analyzing the case, as well as the characteristics of the experience 

that it forces to face, implied dilemmas for the analysis by Administrative Law and 

evidenced the limits of the dogmatic institutes "participation" and "social control". By the 

juridical-political approach of the power, it was tried to demonstrate that there are different 

legal regimes of participation associated to each stage of the constitutional cycle of the 

power, which allows to distinguish participation as sharing decision-making power (direct 

democracy) and as a tool for social control of policies. The legal approach of policies 

illuminated paths to this debate: its method conjugates law and politics, deals with the 

recognition of social conflicts and allows to think, through the regime of legal effects, the 

construction of particularized schemes of social control in each arrangement of policy, 

such as Law 13.005/2014, which allows us to think about strategic legal conditions of 

social power. 

Key words: Participatory democratic innovations; Social control of public policies; 

National Conference on Education; National Education Plan II; Legal theory of public 

policies. 
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INTRODUÇÃO  
 

  

A experiência concreta que moveu o desenvolvimento deste trabalho foi a 

formulação participativa do Plano Nacional de Educação (PNE) do período 2014/2024, da 

Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014. A fase da iniciativa de lei foi instruída pela 

realização da 1ª Conferência Nacional de Educação pós-democratização – a CONAE 2010. 

Tal conferência instruiu oficialmente a decisão do Ministério da Educação de discutir o 

planejamento decenal para educação, a proposta do Poder Executivo para o debate perante 

o Poder Legislativo, o Projeto de Lei nº 8.035, de 15 de dezembro de 2010. O debate todo 

– desde a convocação da CONAE 2010 até a sanção à lei do PNE - durou seis anos (2008-

2014).  

O objetivo desta pesquisa foi investigar a incidência política de um ator social que 

se mostrou relevante no curso do fenômeno da formulação do PNE vigente (fase 

participativa-executiva e fase legislativa): a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(CNDE), uma articulação de entidades e pessoas que figurou como representante da 

sociedade civil na defesa do direito à educação pública no debate do planejamento 

educacional.   

A pesquisa partiu do pressuposto de fato de que este ator social teve papel relevante 

na formulação do PNE vigente
1
 e, por isso, buscou mapear os processos de sua atuação e 

os resultados de sua interferência, para assimilar os elementos de sua capacidade de 

influência, em uma perspectiva jurídica. A pesquisa se restringiu ao tema do financiamento 

das metas do PNE, tratado na meta 20 do anexo da lei nº 13.005, de 2014 e, no âmbito da 

CONAE 2010, compreende o debate do Eixo V, que cuida de financiamento e controle 

social.  

Essa conformação de pesquisa – envolvendo fases distintas de um processo político 

decisório tomando por unidade a incidência de um ator social – não se apresenta nem 

trivial para o Direito Administrativo, cujos limites de campo situariam o estudo apenas no 

âmbito do processo participativo e sua influência sobre o projeto de lei do PNE, nem foi a 

perspectiva inicial. Foi fruto da ampliação dos referenciais teóricos sobre o objeto de 

estudo no curso da pesquisa. 

A participação é um tema altamente disputado, como a própria democracia, o que 

se reflete no fazer da teoria, na dificuldade de estabelecer consensos e até mesmo em seus 

                                                           
1
 Cf. fontes citadas nas considerações de metodologia. 
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vazios teóricos. Buscar fundamentos sobre o tema num debate carregado de tensões, que 

verte contradições e conflitos quanto aos sentidos dos conceitos mais basilares (MIGUEL, 

2014, p. 27-28), mostrou-se uma tarefa árdua. 

Sem uma visão ampliada dessas tensões, qualquer análise acerca da participação 

não poderia avançar com clareza, porque a participação é um vocábulo fluido, com muitos 

significados, reportando-se a campos de pesquisa muito diferentes e até contraditórios, em 

termos de pressupostos e valores em suas bases.  

Assim, o maior obstáculo a ser superado no desenvolvimento deste trabalho 

interdisciplinar foi a dificuldade de “ler” a realidade pelas lentes de um campo teórico 

bastante disputado em termos conceituais, ou seja, oferecer problematizações úteis à 

descrição de dilemas concretos nela implicados sem, contudo, deixar de atender ao 

objetivo central de um trabalho em Direito: erigir questões pertinentes à reflexão e 

intervenção jurídica sobre esses dilemas. 

O Brasil conta com uma razoável história de experiências participativas e após um 

longo período de celebração, move esforços teóricos para assimilar uma nova agenda de 

questões e problemas a serem enfrentados (GURZA LAVALLE, 2011a, p. 13-14). Os 

novos papéis desempenhados por atores sociais em novas oportunidades de interações 

socioestatais, levantam questões sobre a utilidade destes expedientes para os atores sociais 

e estatais envolvidos e demandam novas perguntas à temática da participação.  

Se “a maior parte da expansão da participação não perturba as instituições 

existentes” (PATEMAN, 2012, p. 15), a pergunta que dirigiu este trabalho foi saber qual a 

utilidade das experiências participativas para os atores sociais no âmbito de suas interações 

com os órgãos e agentes estatais. Para o Direito Administrativo, uma provocação já havia 

levado à inquietação diante do vazio de estudos sistemáticos capazes de fazer frente à 

complexidade de fenômenos de participação e controle social analisados nas demais áreas 

do conhecimento (COUTINHO, 2013, p. 184). 

Haveria como pensar algumas condições jurídicas do poder social sobre os 

processos decisórios estatais? 

As lentes oferecidas no conjunto de ideias organizado no capítulo 1 ampliaram a 

visão sobre esses processos para uma abordagem jurídica. As diversas perspectivas teóricas 

do campo das inovações democráticas lá reunidas permitiram justificar a análise de outra 

ordem de fenômenos relativos à capacidade de influência sobre as ações do governo. Não 

dos processos participativos em si, tomados como puros processos instrutórios neutros, 

mas dos atores sociais que deles fazem uso intencional.  
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O capítulo 1 é o resultado de um esforço de assimilação de alguns dos estudos da 

Ciência Política sobre as experiências brasileiras de inovações democráticas participativas. 

O intuito é apresentar uma matriz de ideias, pressupostos conceituais e históricos deste 

campo para realizar a análise dos fenômenos empíricos selecionados nesta pesquisa. 

Como parâmetro inicial, este trabalho partiu da proposta sistematizadora sobre o 

percurso da crítica participacionista à Teoria Democrática para apresentar parte do debate 

sobre participação. Esta sistematização oferece a análise do desenvolvimento deste campo 

pela identificação de três vertentes distintas (GURZA LAVALLE, 2016) e, assim, descreve 

suas inflexões e o seu estágio atual para apontar fundamentos e orientar pesquisas 

empíricas e elaborações teóricas.  

Mostrou-se essencial apresentar de forma sintética os principais elementos do 

debate da Teoria Democrática que incitaram a reflexão da crítica participativa. Esta breve 

abordagem se refere às principais ideias das teorias ditas minimalistas, procedimentais ou 

liberais da Democracia, de teóricos como Schumpeter e Dahl, e para apresentá-las de 

forma direcionada aos objetivos deste estudo, foram utilizadas as perspectivas críticas de 

trabalhos que sistematizaram essas ideias em abordagens panorâmicas em virtude de 

pesquisas relacionadas à crítica democrática (MIGUEL, 2005; 2014; MELO, 2015; 

ALMEIDA, 2015).   

Como se pôde observar, as pesquisas sobre as inovações democráticas implicam 

muitos outros campos de estudos, não apenas participação (GURZA LAVALLE; ISUNZA 

VERA, 2011, p. 100). Tratando-se de um estudo que envolve Conferências Nacionais, 

mostrou-se inevitável uma breve análise sobre o registro das Instituições Participativas 

(AVRITZER, 2009) ou experiências participativas institucionalizadas no âmbito de 

certas políticas públicas, que dentre outras questões, implicam debates sobre 

representação política formal e informal que ocorrem nestes espaços (ALMEIDA, 2014, 

p. 97). Este estudo envolve também a proposta que busca enquadrar estas e outras 

experiências de participação no registro do controle social de políticas públicas 

(GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2013, p. 349-357).  

Dos estudos sistemáticos de Conferências Nacionais também foram colhidos 

direcionamentos de pesquisa. Em geral, são trabalhos que se preocupam com a descrição 

de seus procedimentos e com a análise das experiências enquanto fenômenos políticos 

(SOUZA, 2013).  

As contribuições de Débora Rezende de Almeida, que se utiliza de pesquisas 

empíricas sobre conferências nacionais para sustentar seu debate sobre reformulações na 
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teoria da representação política, sugerem a análise de certas experiências numa cadeia mais 

ampla de atos, com vistas a viabilizar pesquisas sobre a legitimidade das representações 

que ocorrem nas Instituições Participativas (IPs). Para a teórica, as IPs conectam relações 

entre espaço político e espaço público (estão nas intersecções), de modo que a legitimidade 

desses processos pode ser avaliada pelas relações estabelecidas entre representante e 

representado nessas esferas (IPs, Estado e sociedade em geral) (ALMEIDA, 2015, p. 230).  

Em função desta perspectiva, o capítulo 2 tem a finalidade de situar o contexto do 

objeto de análise como introdução à narrativa do caso oferecida no capítulo seguinte. 

Essencialmente, descreve o ambiente do conflito de interesses que implica a mobilização 

social em análise e, assim, conforma um importante elemento para a discussão sobre a sua 

legitimidade enquanto incidência social na defesa do direito à educação pública. A disputa 

de interesses envolve as tarefas que cabem à União no federalismo brasileiro quanto ao 

financiamento da educação básica pública. 

O segundo capítulo teve dois desenvolvimentos: 1) apresentar a institucionalidade 

jurídico-constitucional sobre financiamento e planejamento da política de educação, 

buscando oferecer um breve histórico de antecedentes e uma visão panorâmica sobre como 

está dividida a competência para prestar o serviço público implicado no direito à educação; 

essas características dialogam com as causas mais importantes da mobilização da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação e justificam parte de suas escolhas de 

intervenção relativamente ao financiamento da educação; 2) apresentar o histórico de 

formação e de mobilização deste mesmo ator social, descrevendo suas estratégias de ação e 

o histórico de incidência política sobre os temas do financiamento e do planejamento em 

educação desde seu nascimento, em 1999. 

No capítulo 3 propõe-se a análise da cadeia de fenômenos implicados na 

formulação do Plano Nacional de Educação vigente enquanto processo político decisório 

que envolveu duas fases: a fase de elaboração do Projeto de Lei, que incluiu a CONAE 

2010, e a fase da tramitação legislativa que culminou na Lei nº 13.005, de 2014, o plano 

com 20 (vinte) metas em educação para os próximos 10 (dez) anos. Como já indicado, é 

uma cadeia de atos analisada em conjunto em função da incidência da CNDE, procurando 

mapear resultados e processos desta atuação. 

A demonstração dos resultados é relevante para a própria lógica de investigação, 

que buscava inicialmente conhecer a extensão da alegada influência. Tem também o papel 

de demonstrar unidade temática da intervenção do ator social, compondo o elemento de 

unidade da cadeia de atos analisada. São os resultados, também, que justificam a 
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pertinência de se verificar os processos pelos quais essa mesma influência foi possível. 

Esse curso de ação foi analisado sob o ponto de vista dos mecanismos de poder acessados 

em todo o curso do fenômeno pela CNDE, identificados pelo aspecto objetivo – a 

capacidade – segundo a teoria do poder em perspectiva juspolítica, de Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto (1992b). 

Ao capítulo 4 foi reservada a tarefa de reunir estes elementos em uma discussão útil 

para problematizar as limitações das abordagens jurídicas sobre este tema, propondo 

absorver a abordagem da ciência política que assimila as experiências de inovação 

democrática participativa como expedientes de controle social (GURZA LAVALLE; 

ISUNZA VERA, 2010). Tal investida permitiu a assimilação do caso analisado em 

perspectiva jurídica pela reflexão sobre o papel do direito na estruturação de oportunidades 

e meios de incidência social sobre o poder: quais seriam os elementos jurídicos desta 

capacidade de influência? 

 O caminho percorrido iniciou com a proposta de situar parte da dificuldade do 

campo jurídico para absorver a complexidade destes fenômenos, o que foi feito pela 

seleção de algumas questões conflitantes para a abordagem do Direito Administrativo 

decorrentes da dinâmica do caso analisado: questões de igualdade participativa, a 

representação política ou de interesses nos processos participativos e, essencialmente, a 

própria estrutura do caso, como uma cadeia de atos que implica, necessariamente, relações 

de governo, não puramente de Administração. 

Esta problematização se mobilizou em função das delimitações do campo Direito 

Administrativo e da dúvida sobre a pertinência de se reter a análise destes fenômenos 

apenas no âmbito da dogmática procedimental administrativista, considerando que 

envolvem decisões governamentais, não meramente administrativas.  

Foi apresentado o tratamento dogmático que algumas doutrinas do Direito 

Administrativo conferem ao tema da participação popular ou administrativa, perquirindo o 

sentido que dão ao vocábulo e ao complexo de conceitos e pressupostos jurídicos em que 

se estruturam; este mapeamento levou, naturalmente, ao impasse teórico entre participação 

e controle social da Administração pública, em virtude de uma polêmica que se estabelece 

entre algumas doutrinas acerca da zona cinzenta entre expedientes de participação e de 

controle social. 

Nesta linha, procurou-se elaborar as diferenças entre participação e controle social a 

partir do desenvolvimento analítico desses dois institutos jurídicos (MEDAUAR, 2014), 

com destaque para a visão juspolítica da participação (MOREIRA NETO, 1992a). Nesta 
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análise, procurou-se iluminar a diferença entre o regime do que se pode chamar, 

efetivamente, de participação, e daquilo que se pode pensar como expedientes 

participativos do controle social no âmbito das áreas estruturadas de políticas públicas, 

acolhendo a abordagem da ciência política sobre o tema.    

A teoria jurídica das políticas públicas apresentou-se como importante caminho 

metodológico para pensar propostas de adequado tratamento do tema, em virtude da 

implicação temática evidente. Esta teoria mostra-se profícua para resolver os problemas da 

limitação do Direito Administrativo no âmbito da participação e do controle social, tendo 

vista sua nota de associação entre direito e política. 

Considerações de metodologia esclarecem a conformação dos dados do capítulo 3, 

reunidos nos quadros anexos, bem como o conteúdo dos apêndices.  

As traduções de textos em língua inglesa e espanhola são próprias. 
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Metodologia 
 

 

1. Considerações iniciais ao tema e aos objetivos desta pesquisa 

 

 

A pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho começou com a consciência 

quase ingênua sobre o cenário das pesquisas em participação no Brasil. O objeto, a 

formulação do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e o momento precedente, a 

CONAE 2010, exigiram a consideração de teorias que extrapolam as análises jurídicas, 

como a teoria política sobre participação. Por isso, o projeto inicial sofreu mudanças de 

direção e objetivo à medida em que coletava os dados empíricos. Por outro lado, o trabalho 

se concretizou com uma perspectiva interdisciplinar que combinou contribuições teóricas 

de diferentes campos de conhecimento para melhor compreender o objeto em análise.  

A escolha da experiência participativa das Conferências Nacionais de Educação e 

os institutos participativos da Lei 13.005, de 25 de junho de 2014 tem algumas razões: 1) o 

contato inicial em trabalho acadêmico anterior
2
; 2) a veiculada correlação entre o processo 

participativo e o PNE 2014/2024; 3) a curiosidade sobre o conteúdo das divergências entre 

discursos oficiais e da sociedade civil acerca dos impactos efetivos da participação social 

na elaboração do Projeto de Lei 8035, de 2010 e; 4) as institucionalidades participativas 

introduzidas na gestão do planejamento da educação pela Lei do PNE, com destaque para a 

previsão de Conferências Nacionais de controle do cumprimento das metas e a criação do 

Fórum Nacional de Educação, com atribuições legais. 

Inicialmente, o objetivo era conhecer aspectos da primeira Conferência Nacional de 

Educação e sua relação com a elaboração do Plano Nacional de Educação (Lei Federal nº 

13.005, de 2014) em uma perspectiva de análise bastante familiar ao Direito: a influência 

objetiva da experiência participativa sobre a decisão político-jurídica do PNE (OLIVEIRA, 

2005). Por este critério, a observação dos fatos e coleta de informações levou a um 

movimento de comparação dos resultados da Conferência com as decisões públicas para as 

quais havia sido convocada a instruir. 

                                                           
2
 Refere-se ao conjunto de workshops e trabalhos acadêmicos elaborados em virtude das exigências de 

avaliação da disciplina “Administração Pública Democrática e Participação Popular”, oferecidas no primeiro 

semestre de 2014 no Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo.  
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As primeiras dificuldades para operar essa comparação direta foram se delineando: 

os temas da CONAE 2010 eram 06 (seis), enquanto as metas do planejamento, 20 (vinte), 

além de normas de implementação contidas na Lei do PNE (artigos 1º a 14). A correlação 

temática não é direta e, além disso, algumas poderiam implicar vício de diagnóstico, 

porque os temas de política pública em educação estão acomodados em muitas normas; a 

sua inserção na norma de planejamento indica apenas as escolhas políticas em termos de 

prioridades de ação governamental, forma e meios para implementação, e não 

necessariamente a criação de políticas específicas. 

Buscar o aprofundamento da abordagem da participação nas ciências sociais, 

especialmente na ciência política, foi determinante para a mudança de foco. Ao iluminar a 

existência de outras questões para analisar este processo participativo, trouxe grande 

inquietação quanto à limitação da pesquisa jurídica em participação: a multiplicidade de 

questões apresentadas naquele campo relativizava a exclusividade da perspectiva sobre 

capacidade decisória dos processos participativos. 

Se os processos participativos não servem para decidir, para que servem, então? E 

qual seria a utilidade de uma pesquisa jurídica neste âmbito? 

De fato, pensando para além do campo da participação direta, quanto às 

experiências participativas de consultas e audiências públicas, conferências nacionais, 

conselhos de política, orçamentos participativos, dentre outros, a ciência política tem 

diversos direcionamentos de estudo. Mas chama atenção a abordagem que, fazendo 

importantes distinções conceituais, compreende estas experiências de inovação 

democrática participativa como expedientes de controle social das políticas públicas, em 

uma ampla cadeia de fenômenos de conexão não eleitoral entre cidadãos e atores sociais, 

de um lado, e as diversas expressões do governo
3
. Assim tomada, a participação social 

institucionalizada valoriza fenômenos de representação política e a existência de “corpos 

intermediários” entre indivíduos e instituições, para além dos partidos políticos.  

A produção teórica e empírica sobre as Conferências Nacionais auxiliou a refinar o 

olhar desta pesquisa sobre a complexidade da realidade analisada; estes estudos destacam 

muitos pontos para análise de casos concretos, dentre os quais chamaram a atenção: a 

utilidade de algumas classificações da Conferências Nacionais; os usos específicos das 

Conferências para os objetivos de gestores públicos e atores sociais; a relevância do perfil 

                                                           
3
 Entendido o conceito de controle social de forma ampla: incidência de cidadãos e atores da sociedade 

civil sobre processos decisórios governamentais, seja por meio de fornecimento de informações, de 

estabelecimento de prioridades, de cogestão, ou mediante modalidades de avaliação, supervisão ou sanção. 

(GURZA LAVALLE, 2013, p. 349).  
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de participantes; e a pertinência de se identificar objetivos oficialmente apresentados pelas 

Conferências.   

Essas abordagens mostraram que não é possível pensar esses processos como 

espaços neutros de instrução de decisão pública, como se de dentro das estruturas do 

Estado não operassem interesses que, por sua vez, conflitam com outros interesses, 

circunstancialmente fora do Estado e que nele também buscam caminhos de sua 

prevalência. 

Desde o início do levantamento do campo documental e bibliográfico sobre o 

processo participativo e legislativo da formulação do PNE, foram identificados registros 

que destacavam a atuação da CNDE (Cf. MARTINS, 2011, 2015; BRITTO, 2015), com 

foco nos temas do financiamento da educação e controle social. Em princípio, tais 

constatações não fizeram eco, mas as lentes adquiridas na ciência política permitiram que o 

registro da influência deste relevante ator social do campo da política de educação passasse 

a despertar questões gerais para esta pesquisa.  

A partir de um longo diálogo informal estabelecido com representantes dessa 

entidade, buscou-se compreender e assimilar minúcias do processo da alegada influência. 

Desde o começo do diálogo, os interlocutores da entidade deixaram evidente que houve, de 

alguma maneira, uma atuação marcada por objetivos estratégicos de interferir na 

formulação do PNE.  

Assim, compreender a influência da CONAE 2010 na formulação do PNE 

transmutou-se no objetivo de compreender e descrever a atuação e os resultados 

produzidos pela CNDE no processo participativo da CONAE 2010, como parte de suas 

estratégias para incidência na formulação do PNE 2014/2024. Ou seja, mapear os 

processos e os resultados dos dois fenômenos tendo como liame a incidência estratégica 

do ator coletivo no primeiro (a CONAE) com objetivo de influir no segundo (decisão 

pública sobre o planejamento de educação). 

Neste passo, foi reduzido o foco de análise para as questões relativas ao 

financiamento da educação, que compreendem: 1) percentual do PIB como meta de 

investimento em educação; 2) novas fontes de financiamento e destinação de recursos à 

educação pública; e 3) mecanismo de financiamento da qualidade da educação (o custo 

aluno-qualidade ou CAQ/CAQi), questões inseridas na Meta 20 do PNE.  

O registro da experiência foi balizado por alguns dos pressupostos apresentados no 

Capítulo 1, dentre os quais se destacam: 1) as novas empreitadas teóricas da participação 

orientam estudos empíricos voltados a compreender aspectos e utilidades específicos das 
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experiências participativas (FUNG, 2006); 2) a participação social é conceito que implica 

processos formais e informais de representação de atores coletivos nesses espaços 

institucionais; 3) a abordagem de controle social (ISUNZA VERA; GURZA LAVALLE, 

2012), que implica a observação analítica desses fenômenos por suas inúmeras interações 

socioestatais na institucionalidade de certos setores de políticas públicas, se apresenta 

como caminho pertinente às análises em perspectiva jurídica; 4) é possível analisar um 

conjunto de fenômenos numa dimensão de processo (ALMEIDA, 2014; 2016), o que 

também tem reflexos para análises jurídicas, especialmente considerando a perspectiva da 

abordagem jurídica das políticas públicas.  

A apresentação deste estudo de caso foi construída a partir das perguntas de 

pesquisa e dos dados adiante sistematizados. Estes foram balizados pelos pressupostos 

acima apresentados e instruídos pela narrativa oferecida pela Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação, sintetizada em entrevista dirigida à colheita de sua contextualização 

sobre todo o processo CONAE 2010 e formulação do PNE. 

Os resultados identificados no Capítulo 3 comprovam os pressupostos de fato 

adotados para a investigação, demonstrando a influência da CNDE sobre a formulação do 

PNE a partir da incidência na CONAE 2010. Mas é na análise das ações da entidade no 

processo de construção desta influência que se levantaram as questões mais ricas para o 

estudo da participação em perspectiva jurídica.  

O esforço de organização dos dados e de sua apresentação teve o objetivo de 

dissecar os mecanismos de interferência concretos da CNDE nos dois processos 

(participativo e político-decisório). A partir da identificação de categorias de capacidade 

de influência do ator social ou mecanismos de poder, cuja natureza e atributos permitem 

classificá-las como capacidades políticas e capacidades jurídicas.  

As duas categorias foram pensadas em oposição, nos termos do que propõe Diogo 

de Figueiredo Moreira Neto em sua teoria do poder em visão juspolítica
4
. Sua 

compreensão analítica de fenômenos de poder vale-se dos elementos vontade, capacidade 

(elementos subjetivo e objetivo constituintes) e eficácia (elemento resultante). Seu foco 

está nos elementos objetivos, a capacidade - instrumentalizada em expedientes de força 

(vis absoluta) e de influência (vis compulsiva) – e os resultados, visíveis em fenômenos de 

coerção e persuasão. O estudo jurídico do poder identifica os expedientes jurídicos 

                                                           
4
 Será objeto de análise no capítulo 4. 



27 

 

associados a essas capacidades, expressos em manifestações de força (coerção) e influência 

(persuasão), onde podem ser analisadas essas experiências participativas. 

A seguir, a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho e a forma 

de coleta de dados.  

 

 

2. Objetivos e questões da pesquisa  

 

 

O objetivo da presente pesquisa empírica é descrever a incidência política da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE) na formulação da Meta 20 do PNE 

2014/2024 (Lei 13.005, de 2014), compreendida a etapa da Conferência Nacional de 

Educação 2010, com vistas a uma análise jurídica de aspectos de sua capacidade de 

influência em todo o processo.  

Como objetivos específicos, este estudo buscará:  

1) Descrever como a CNDE atuou e que resultados produziu na Conferência Nacional 

de Educação 2010, em relação a seus objetivos de incidência;  

2) Descrever como a CNDE atuou e que resultados produziu na tramitação legislativa 

do Plano Nacional de Educação 2014/2024, em relação a seus objetivos de 

incidência; 

3) Identificar e descrever aspectos de sua capacidade de influência no curso dos dois 

processos (participativo e legislativo) em termos de capacidades jurídicas e 

capacidades políticas; 

2.1. Técnica: Estudo de Caso  

 

Esta é uma pesquisa qualitativa e utiliza como técnica o estudo de caso, método 

adequado para examinar fenômenos pouco analisados, cujos meandros são desconhecidos, 

porque permite dar enfoque a características particulares de processos (EISENHARDT, 

1989). 

Este trabalho pretende identificar a capacidade de influência geral da CNDE na 

formulação do PNE 2014/2024 pela influência na CONAE 2010: portanto, a pesquisa 

adota como unidades de análise os resultados e processos dessa influência geral. 

No mapeamento dos resultados, foram construídos padrões de análise a partir dos 

temas da pauta da CNDE quanto ao financiamento e controle social da política de 
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educação, presentes no Eixo V do processo participativo da CONAE 2010 (Quadro 9A) e 

na Meta 20 do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 (Quadro 13), e que foram sintetizados em 

quadros temáticos a partir da análise das emendas apresentadas por esta entidade em 

ambos os processos.   

No mapeamento dos processos, a unidade de análise geral é o mecanismo de 

poder, que se desdobra em capacidade jurídica (ou competências administrativas) e 

capacidade políticas (não coercitiva) para determinar diversos resultados e cursos de ação 

dos demais atores do processo.  

No relato do processo de incidência na CONAE 2010, a CNDE é analisada como 

entidade organizadora e entidade delegada (participante) e neste sentido, reuniu 

capacidades jurídicas (coercitivas) e de influência. Em primeiro lugar, foram apresentadas 

as principais competências administrativas (capacidades jurídicas) acessadas pela CNDE 

na organização e realização da CONAE 2010 e a correlação direta ou indireta dessas 

atribuições com a possibilidade de interferir em questões do seu interesse no curso do 

procedimento (Quadros 02, 03 e 04). Em segundo lugar, foram identificadas as expressões 

de sua capacidade políticas, que operaram na intervenção feita pela entidade enquanto um 

corpo de delegados participantes, em todas as etapas da Conferência (nacional e 

subnacional): são as atuações estratégicas, ou seja, o uso dirigido de seu repertório de ação 

para vencer as barreiras institucionais impostas à possibilidade de influência no 

Documento Final, ligadas às regras gerais do procedimento da Conferência (habilitação de 

delegados e rito de aprovação de emendas, debates em colóquios - Quadros 5, 6 e 7).  

No relato do processo de incidência na tramitação do Projeto de Lei nº 8.035, de 

2010 (PNE), a CNDE é analisada enquanto ator social em sua interação com o Congresso 

Nacional a partir da interface com atores políticos específicos, na tentativa de influenciá-

los a conformar o plano de educação ao resultado da CONAE 2010, qualificando sua pauta 

pela força política do Documento Final. A CNDE forneceu aos congressistas 

interlocutores, em sua maioria com interesses políticos na pauta da educação (Quadro 12), 

informações para seu posicionamento político perante o Projeto de Lei nº 8.035, de 2010; 

em troca, a CNDE fez uso da competência jurídica desses atores (apresentar emendas) e 

inseriu grande parte dos temas de sua pauta de financiamento e controle social (Quadro 13) 

nas emendas do projeto de lei do PNE (Quadro 14) oferecidas à Meta 20, o que se revela 

como expressão de sua capacidade política.  

Outros aspectos da estratégia de influência, que estão inseridos em um jogo de 

persuasão mais amplo (nos termos da narrativa da entidade), também foram objeto de 
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registros neste trabalho e conformam elementos da construção da capacidade de influência: 

a participação na maioria das Audiências Públicas realizadas pela Comissão Especial do 

Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 ocorridas na tramitação do projeto Legislativo (Quadros 

15 e 15A) e, segundo a descrição da experiência no Capítulo 3, diversas oportunidades em 

que fez uso dos meios de comunicação para disseminar sua posição institucional e para 

mobilizar atores sociais e políticos.      

Em seguida, uma breve descrição das fontes de dados e da sistematização das 

informações utilizadas neste estudo de caso.  

 

 

2.2. Organização dos dados: documentos, apêndices, anexos e quadros 

informativos 

 

2.2.1. Pesquisa documental 

 

Quanto ao processo da Conferência Nacional de Educação de 2010, a maioria dos 

documentos oficiais está disponibilizada no portal exclusivo reservado pelo Ministério da 

Educação (BRASIL; MEC, 2010a) e compreende: 1) portarias de constituição da Comissão 

Organizadora Nacional da CONAE 2010 e portarias de designação de membros; 2) normas 

regulamentares da Comissão Organizadora Nacional; 3) atas das reuniões da Comissão 

organizadora nacional da CONAE 2010; 4) orientações para organização da etapa estadual 

da Conferência Nacional de Educação; 5) Documento-Referência; 6) Documento-Base 

Preliminar (Volume I e II); 7) Documento Final; 8) Encarte do Documento-Referência; 9) 

Regimento Interno da etapa nacional da Conferência. 

Foram encontrados no portal do Fórum Nacional de Educação os anais da 

Conferência Nacional de Educação (Volumes I e II). 

Quanto ao processo legislativo do Plano Nacional de Educação 2014/2024, a maioria 

dos documentos oficiais foi extraída do portal da Câmara dos Deputados, da página 

destinada à tramitação do Projeto de Lei 8.035, de 2010, em especial as cinco versões do 

texto do PNE utilizadas para o mapeamento do debate durante a sua tramitação: 1) o 

projeto de lei apresentado pelo Governo Federal em 15 de dezembro de 2010 à Câmara dos 

Deputados; 2) o 1º Parecer Substitutivo do Relator, apresentado à Comissão Especial, em 

05 de junho de 2011; 3) a Redação Final da 1ª fase da tramitação do projeto de lei 
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produzido pela Câmara dos Deputados para envio ao Senado Federal; 4) A Emenda 

Substitutiva do Senado Federal enviada à Câmara dos Deputados em 31 de dezembro de 

2013; 5) a Redação Final do Projeto de Lei 8.035, de 2010, encaminhada pela Câmara dos 

Deputados à Presidência da República para sanção, em 05 de junho de 2014, que foi 

aprovada sem vetos. Por fim, a própria Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, o 

PNE 2014/2024.  

Algumas produções oficiais e trabalhos acadêmicos que se reportaram à atuação da 

CNDE, à tramitação da lei do PNE ou ao processo participativo da CONAE 2010 foram 

citados ao longo do Capítulo 3 como fontes documentais, dentre as quais: 1) as produções 

bibliográficas elaboradas pela equipe de Consultores legislativos do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados sobre a tramitação legislativa do PNE 2014/2024 (MARTINS, 

2011, 2015; BRITTO, 2015); 2) entrevista realizada com o Coordenador da Comissão 

Organizadora Nacional, Secretário Executivo do MEC, Sr. Francisco das Chagas 

Fernandes (FERNANDES, 2010); 3) trabalhos acadêmicos diversos sobre o tema 

(SIMIELI, 2008; FRANCO, 2013; EICKELBERG
 
, 2009). 

Notas e pronunciamentos públicos da CNDE e das demais entidades que compõem 

sua rede ou o seu Comitê Diretivo Nacional foram extraídos, na maior parte dos casos, dos 

registros dos portais na internet, e em alguns casos, em outras fontes da rede mundial de 

computadores
5
.  

Importantes registros documentais sobre a atuação estratégica da rede de entidades 

da CNDE foram obtidos através do acesso aos grupos de discussão virtual criados pela 

Coordenação Geral da entidade para estabelecer comunicação no âmbito de toda a rede em 

função da CONAE 2010 e da tramitação do Projeto de Lei do PNE: o “campanha-conae”
6
 

e o “PNE pra valer!”
7
. Ao longo da narrativa do Capítulo 3, foram utilizadas mensagens 

extraídas destes grupos. Ressalte-se que foram utilizados apenas os textos das mensagens 

enviadas pela Coordenação Geral da entidade, da qual obteve-se autorização formal de uso, 

para todos os fins. 

Notícias e matérias jornalísticas, que se reportaram a momentos, decisões e 

acontecimentos importantes no curso dos procedimentos participativo e legislativo aqui 

estudados, foram utilizadas apenas para auxiliar a contextualização desses fatos, ou, ainda, 

                                                           
5
 A busca destas informações foi dirigida a fatos específicos contidos na narrativa da entidade. 

6
 CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista de discussão virtual. CAMPANHA-

CONAE. 
7
  CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista de discussão virtual. PNE PRA 

VALER!  
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para demonstrar a própria estratégia de intervenção da CNDE perante a imprensa. Neste 

sentido, a busca não foi sistemática, mas dirigida a episódios específicos, conforme se 

apresenta no relato do caso, no capítulo 3.    

 

2.2.2. Entrevista com o Coordenador Geral da CNDE  

 

A produção deste documento apresentou-se como importante elemento para dar 

sentido à descrição do caso, mas não foi uma opção adotada desde o início do 

levantamento dos dados. Se a influência da entidade sobre o resultado era passível de 

mapeamento objetivo, em grande parte pela análise dos documentos, a perspectiva da 

racionalidade de ação em todo o processo – a despeito de estar registrada de forma parcial 

em diversas fontes de pesquisa, como se verifica ao longo do trabalho – certamente se 

mostraria mais clara para a apresentação do caso com a documentação da narrativa dos 

seus representantes, que, afinal de contas, fora acessada desde o levantamento preliminar e 

informal de dados.  

As informações obtidas ao longo do processo de diálogo, investigação e tentativa de 

compreensão do objeto foram, assim, registradas em entrevista realizada com o 

Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, permitindo um 

registro pormenorizado. As perguntas foram previamente elaboradas para abranger 

detalhes específicos que o levantamento de dados já havia apresentado e foram 

encaminhadas à Coordenação Geral da entidade antes da sua realização (apêndice A). A 

entrevista foi gravada por meio digital. Feita a transcrição, foi submetida à análise do 

entrevistado para correção de imprecisões, complementações de dados ou mesmo a retirada 

de declarações ou informações por deliberação dos demais membros da Coordenação 

Geral da CNDE.  

A entrevista transcrita com estas correções está registrada no Apêndice B. 

 

2.2.3 Quadros explicativos das informações da CONAE 2010 e da tramitação do 

Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 

 

 O Quadro 1, Comitê Diretivo da CNDE, apresenta as onze entidades deste 

colegiado, com uma breve descrição do histórico, objetivos e atuação de cada uma. O 
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Quadro 1A “Membros da rede da CNDE referidos na pesquisa” reúne descrições 

sintéticas sobre formação pessoal, profissional e atuação de alguns membros e 

colaboradores referidos ao longo da pesquisa. 

Os Quadros 2 e 3, respectivamente, “Comissão Organizadora Nacional da CONAE 

2010” e “Comissão Especial de Dinâmica e Sistematização – CEDS”, apresentam 

informação direta e não foram objeto de construção mais elaborada; visam apenas tornar 

esses dados acessíveis. 

 O Quadro 04, “Eixos Temáticos e Coordenadores”, em suas 02 (duas) primeiras 

colunas, reúne a identificação numérica e descritiva dos 06 (seis) eixos temáticos da 

Conferência Nacional de Educação de 2010, conforme apresentado na primeira versão do 

Documento-Referência, acrescido posteriormente do eixo autônomo “Plano Nacional de 

Educação"; a terceira coluna apresenta o registro sequencial dos parágrafos numerados, 

com o seu agrupamento em cada eixo. A quarta coluna identifica os Coordenadores de 

Eixo, representantes de entidades integrantes da Comissão Organizadora Nacional. Esta 

informação não foi relatada em nenhum dos documentos da CONAE 2010 pelo Ministério 

da Educação tendo constado na narrativa do interlocutor da CNDE. Conforme a 

informação disponibilizada, outra referência foi encontrada em notícia no portal da 

UNDIME, noticiando a composição dos coordenadores de eixo (UNDIME, 2010).  

O Quadro 05, “Delegados da Etapa nacional”, apresenta uma sistematização das 

quatro categorias de delegados com direito à voto, com a identificação e o descritivo nas 

duas primeiras colunas e a identificação da necessidade de observar condições nas etapas 

prévias, conforme sinalizado na terceira coluna. Isso porque num primeiro momento, são 

delegados apenas passíveis de habilitação na etapa nacional, conforme um número de 

assentos fixado no Regimento Interno da CONAE 2010 (coluna quatro). Somente foram 

habilitados e credenciados os delegados que observaram suas regras específicas de 

habilitação nas etapas subnacionais, o que explica a divergência entre a quarta e a quinta 

coluna (efetivamente habilitados). As regras são parte do debate do capítulo 3. 

O Quadro 05A apresenta o rol de delegados da CNDE na etapa nacional e foi 

produzido com base na comparação entre a última lista de delegados, disponibilizada no 

grupo virtual “campanha-conae” em 22 de janeiro de 2010, por ocasião da organização da 

presença da delegação na etapa nacional, e o registro dos presentes disponível nos Anais da 

Conferência Nacional de Educação de 2010, que tem um tópico específico contendo o 

nome de todos os participantes inscritos.  
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O Quadro 06 “A CNDE e sua rede nos Colóquios da CONAE” reúnem as 

informações disponibilizadas no volume II dos Anais da Conferência Nacional de 

Educação – CONAE 2010 – apontando os 06 (seis) colóquios dos 08 (oito) relativos ao 

eixo V em que a CNDE se fez presente como integrante da mesa (BRASIL; MEC, 2011). 

O Quadro 07 “Etapa nacional da CONAE 2010 – Metodologia das emendas”, 

reúne informações de diversos documentos analisados em conjunto: 1) Regimento Interno 

da CONAE 2010 (artigos 21 a 25), 2) orientações para organização da etapa estadual da 

Conferência Nacional de Educação (itens 6.5.2 a 6.5.3); 3) As notas explicativas dos 

blocos I, II e III de emendas, na introdução dos dois volumes do Documento-Base 

preliminar da CONAE 2010 e, por fim, registros do Volume II dos Anais da CONAE 

2010. 

O Quadro 08 é um registro do processo de identificação das emendas oferecidas 

pela CNDE à CONAE 2010 e do seu grau de aprovação (inserção no Documento Final), 

quanto ao Eixo V e foi elaborado para permitir o controle dos dados analisados quanto à 

capacidade de influência da CNDE para aprovar emendas na etapa nacional da CONAE.  

Primeiramente, partiu da análise de 02 (dois) documentos produzidos pela CNDE 

para a orientação de sua rede quanto à aprovação de emendas: 1) o “Caderno de Emendas – 

Etapas Estaduais”, em sua versão final disponibilizada ao grupo em 04 de novembro de 

2009
8
 e 2) “Metodologia da CONAE e Orientações”, um conjunto de orientações enviado à 

toda a rede da CNDE em 25 de março de 2010
9,

 pouco antes da etapa nacional; ambos os 

documentos importam apenas do que diz respeito ao Eixo V. A partir desses documentos 

foi possível identificar todos os parágrafos aos quais à CNDE ofereceu emenda (coluna 

02). A análise dos Blocos I, II e III do Documento Base, que registram as emendas de 

forma numerada e em realce colorido, permitiu identificar a quase totalidade das emendas 

propostas pela entidade ao Eixo V (coluna 03) e sua inserção em cada um dos blocos 

(colunas 04 a 06). A coluna 07 registra as emendas que constaram ou não no documento 

final, permitindo quantificar o volume de emendas aprovadas.  

O Quadro 09, a versão analítica do Eixo V do “Documento final da Conferência 

Nacional de educação de 2010”, elaborada com realces coloridos das emendas da CNDE, 

teve o objetivo de evidenciar os resultados apontados no quadro 08, quanto ao percentual 

de aprovação de emendas. Registra comentários sobre o processo de aprovação das 

                                                           
8 Cf. Anexo 1. Disponível em CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista virtual. 

CAMPANHA-CONAE. Mensagem de 04 nov. 2009. 
9
 Cf. Anexo 2. Disponível em CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista virtual. 

CAMPANHA-CONAE. Mensagem de 25 mar. 2010. 
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emendas (coluna comentários) e compõe a primeira parte do mapeamento temático do 

debate realizado pela CNDE na CONAE 2010 a partir de suas emendas. Este mapeamento 

está, por fim, resumidas no Quadro 09A, ao final do mesmo documento.  

O Quadro 10, “Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 – Divisão tópica” reúne apenas 

informações diretas para facilitar a análise do caso.  

O Quadro 11 “A meta 20 do Governo e o Eixo V da CONAE” também reúne 

informação direta retirada do texto do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, mas a compara 

com informações diretas extraídas, agora, do Quadro 09 e 9A, que sintetizaram os 

principais temas objeto de emendas na CONAE 2010. 

O Quadro 12 reúne informações relativas à Comissão Especial do Projeto de Lei nº 

8.035, de 2010, destacando os Deputados Federais interlocutores da CNDE que a 

compunham e a quantidade de emendas que ofereceram – tanto no geral quanto as relativas 

à pauta da entidade. Para construí-lo, foram utilizadas as informações dadas na entrevista à 

pergunta sobre partidos e congressistas interlocutores, o qual foi cotejado com todos os 

deputados que ofereceram emendas à Meta 20. A vinculação do congressista com a 

Comissão de Educação foi conferida no Repertório biográfico das 53ª (BRASIL, 

Congresso Nacional, 2007) e 54ª (BRASIL, Congresso Nacional, 2011) legislaturas, 

compreendendo os anos de 2007-2015. O resultado relativo às emendas desses deputados 

foi extraído do quadro 14. 

O Quadro 13 sintetiza os dispositivos das propostas de Emendas elaboradas pela 

CNDE à Meta 20 do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 (anexo 3)
10

. Esses dispositivos foram 

associados aos temas da pauta da entidade na CONAE 2010, nos termos do quadro 

sintético 9A (supra), e a eles foram atribuídos códigos numéricos, que serviram para 

identificar cada tipo de emenda oferecida pelos Deputados à Meta 20. 

O Quadro 14 apresenta as emendas à Meta 20 do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, 

oferecidas por cada Deputado Federal, discriminada por seu número oficial e associada ao 

código numérico que identifica o seu tema, segundo o que dispõe o quadro 13. Foram 

considerados apenas os dispositivos das emendas e apenas as redações idênticas ao modelo 

oferecido pela CNDE. Isso porque várias entidades – inclusive do Comitê Diretivo da 

                                                           
10

 O Anexo 3 reúne os textos das propostas de emendas construídas pela CNDE que foram encontrados no 

portal da Câmara dos Deputados (Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão de Educação. Sugestões 

de emendas das entidades ao PL 8.035/2010) , bem como de arquivos disponibilizados no grupo de discussão 

virtual da CNDE “PNE pra Valer!” (Disponível em CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO. Lista de virtual. PNE PRA VALER. Mensagens de 10 de fev 2011 e 08 dez 2011). 
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CNDE - ofereceram suas próprias emendas, de sorte que as redações ficaram bem 

parecidas, em alguns casos. 

O Quadro 15 é um apanhado sobre as Audiências Públicas do Projeto de Lei nº 

8.035, de 2010 no Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado Federal), com a 

identificação dos participantes da rede da CNDE que se fizeram presentes na qualidade de 

palestrante, quanto ao tema do financiamento da educação. Neste sentido, o Quadro 15A é 

uma síntese temática do debate da CNDE na pauta do financiamento no processo 

legislativo. Os dados foram extraídos das notas taquigráficas disponíveis no portal da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal.   

O Quadro 16 apresenta o histórico de alterações aos dispositivos da Meta 20 durante 

todo o processo legislativo do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, contendo 1) o texto da 

proposta do governo, 2) as duas alterações produzidas na Câmara dos Deputados, após os 

dois momentos de oferecimento de emendas; 3) a redação do Senado Federal devolvida à 

Câmara dos Deputados; 4) o texto final enviado para sanção pela Presidência da República.  
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CAPÍTULO 1 – PARTICIPAÇÃO: UM REGISTRO DO DEBATE 
 

 

Este capítulo teórico é o resultado de um esforço de assimilação de alguns estudos e 

pesquisas da ciência política sobre as experiências de inovações democráticas 

participativas buscando apresentar uma matriz de ideias, pressupostos e conceitos deste 

campo.  

Está dividido em quatro seções, além desta introdução e da conclusão 

A primeira, a seguir, propõe uma breve contextualização do debate da Teoria 

Democrática a partir do mapeamento das ideias dos seus principais representantes do 

século XX, para compreensão do sentido da sua crítica pela participação. 

A segunda seção explora o desenvolvimento da teoria participacionista, 

procurando contextualizar o seu surgimento enquanto campo de crítica à Teoria 

Democrática, demonstrar o papel que lhe coube em face de conceito e práticas 

hegemônicas de Democracia, apontar as variações nos seus fundamentos que justificam a 

distinções em três vertentes e apresentar o enfoque de algumas agendas de pesquisa atuais.  

A terceira seção procura apresentar alguns elementos que atualmente estão 

implicados nos debates relativos às experiências institucionalizadas de participação no 

âmbito das políticas públicas, compreendidas como instituições híbridas de participação 

e representação, e a assimilação destas experiências de inovação democrática no 

arcabouço do controle Social de políticas públicas. Traz ainda um breve mapeamento 

sobre as questões diretivas das pesquisas em Conferências Nacionais, importantes para a 

compreensão dos enfoques dado ao estudo de caso nos capítulos seguintes. 

Ao fim deste capítulo, foram sistematizadas as principais conclusões sobre o tema.  

 

 

1.1. A teoria democrática tradicional: modelos centrais, dominantes ou realistas de 

democracia 

 

 

O campo de crítica à Democracia pela participação é composto por um conjunto de 

teorias nascido de questionamentos da realidade democrática a partir do compromisso com 

a efetivação dos seus princípios fundamentais - autodeterminação e igualdade política 
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(GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, p. 102)
11

 - e em contraposição a certo 

conceito central ou dominante de Democracia (GURZA LAVALLE, 2016, p. 171-172)
12

. 

A compreensão do percurso e sentido da teoria participativa demanda, portanto, uma breve 

exposição das principais questões da Teoria Democrática que ela se propõe a criticar.  

O debate democrático na teoria política é imenso e a compreensão de grande parte 

das questões passa por perceber as preferências e as escolhas de valor, explícitas ou 

subjacentes, tanto nos principais representantes teóricos do século XX, bem como nas 

grandes obras sistematizadoras, sem o que é difícil perceber o sentido das disputas 

conceituais que se fazem presentes (MIGUEL, 2014)
13

.  Obscuridade que tem permitindo o 

uso indiscriminado de termos e conceitos sem a devida preocupação com as diversas 

cargas de valor e compromissos que carregam: 

 

 

Não é tarefa fácil [investigar o sentido da democracia], já que se trata de uma 

palavra em disputa. Há mais de sessenta anos, no mundo ocidental e, a partir 

dele, no resto do globo, a democracia se tornou o horizonte normativo da prática 

e do discurso políticos. Os diferentes grupos empenhados em ostentar esse rótulo 

promovem sua ressemantização, adequando seu significado aos interesses que 

defendem. A teoria política se vincula a esses embates – algumas vezes, mais, 

outras vezes menos, e se digladia com definições incompatíveis entre si. 

(MIGUEL, 2014, p. 27-28, comentário nosso) 

 

 

Como se verá adiante, a perspectiva substantiva da democracia é um dos pontos que 

diferencia as reflexões da crítica democrática daquelas produzidas pela teoria democrática 

tradicional, cujo traço predominante é sua perspectiva procedimental.  

 O fato é que uma taxionomia das teorias democráticas é também uma teorização 

que segue utilidades e propósitos específicos, evidenciando as disputas reais que 

incorporam. Assim, recorreu-se a algumas propostas de leitura da teoria política brasileira 

sobre a teoria democrática, textos que sistematizam as ideias dos principais teóricos do 
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“Ambos os princípios se pressupõem reciprocamente, pois o reconhecimento do direito do demos de decidir 

sobre a organização e destino da polity, garantindo igual tratamento à expressão dos interesses de seus 

membros (igualdade), supõe que os cidadãos são primordialmente sujeitos morais, isto é, indivíduos com 

plena capacidade de formular suas próprias concepções do bem, de escolher moralmente e de se submeter às 

consequências dessas decisões (autodeterminação). Graças à conexão entre igualdade política e 

autodeterminação, é possível investir no valor da participação para a democracia firmando a afinidade 

intrínseca daquela com a soberania popular. (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, p. 102). 
12

 A sistematização da teoria participacionista em três vertentes contrapõe o bloco a um grupo de teorias da 

Democracia que se denomina genericamente teoria democrática tradicional, nela incorporando todos os 

teóricos que atendem por diversos signos: elitistas, minimalistas, liberais, mainstream, etc. (GURZA 

LAVALLE, 2016, p. 171-172). 
13

 “O ponto relevante, aqui, é que o conceito de democracia precisa ser reconstruído, uma tarefa tanto mais 

complexa quanto mais se tem ciência das contribuições múltiplas e contraditórias acumuladas pela teoria 

política. Em outro momento, esbocei uma classificação das teorias da democracia com o intuito de ajudar a 

mapear a ‘selva’ de textos e doutrinas disponíveis (Miguel, 2005)”. (MIGUEL, 2014, p. 29-30). 
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campo em abordagens panorâmicas, movidas por propósitos específicos de pesquisa que se 

relacionam diretamente com a crítica democrática e com o objeto deste estudo de caso 

(MIGUEL, 2005; 2014; MELO, 2015; ALMEIDA, 2015)
14

 
15

 
16

. 

Os autores utilizados, com seus objetivos distintos, exploram conceitos centrais, 

dominantes ou realistas de democracia de forma didática, pelo que foram utilizadas as 

referências dessas propostas panorâmicas para uma breve apresentação das principais obras 

produzidas ao longo do século XX, buscando estabelecer um arcabouço de pressupostos e 

conceitos úteis à contextualização do desenvolvimento da crítica participativa à Teoria 

Democrática. 

 As referências mais importantes deste tema são, essencialmente, as ideias de 

Joseph Schumpeter e Robert A. Dahl.  

 O economista Joseph Schumpeter é autor da obra que revolucionaria todo o campo 

da Teoria Democrática em 1942 (SCHUMPETER, 1952), redefinindo o conceito de 

democracia na história (MIGUEL, 2005, p. 9). Sua proposta, dita realista, exalta a 

dimensão metodológica instrumental da democracia, ecoando e consolidando a teoria das 

elites, formulada no final do século XIX por Pareto, Mosca e Michels (MIGUEL, 2016a, p. 

108, 113; ALMEIDA, 2015, p. 82.)
17

 
18

, e as lições de Max Weber sobre a necessária 
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 Luis Felipe Miguel apresenta uma releitura das principais questões relativas às concepções dominantes ou 

centrais de democracia, às quais alocou sob o signo de Democracias Liberais-Pluralistas, descrevendo-as 

como o arranjo institucional democrático estabelecido nos países capitalistas desenvolvidos (descritivas) para 

opô-las a algumas de suas correntes críticas (ou prescritivas) (MIGUEL, 2005, p. 5-42). 
15

 Rurion Melo, por seu turno, faz uma didática distinção entre o que chamou de teóricos realistas e teóricos 

normativos da Democracia. Para analisar a composição do primeiro grupo, destacou o Elitismo Democrático 

de Schumpeter, a Teoria Econômica da Democracia, de Anthony Downs, e o Pluralismo democrático, na 

figura de Robert Dahl; a esse bloco de teoria democrática dominante ou realista opôs a crítica normativa da 

Democracia Deliberativa, com relevo para a teoria crítica de Jürgen Habermas. Segundo seu registro, estas 

teorias mantém uma relação de complementariedade. (MELO, 2015). 
16

 Débora Rezende de Almeida (2015, p. 83-88), no debate sobre representação política, reúne sob o signo 

“Visão Realista de Política” as observações críticas sobre as obras dos teóricos elitistas Mosca, Pareto e 

Michels, além de Max Webber, Joseph Schumpeter, Antony Downs e, por fim, o Pluralismo, com destaque 

para a teoria de Robert Dahl e outros.  
17

 Vide relevantes esclarecimentos acerca da origem histórica e estrutura central do pensamento elitista, o que 

não será objeto de exploração aprofundada neste trabalho, dada a sua intenção explícita de apenas reconhecer 

o receituário geral das teorias democráticas dominantes, sendo certo que o debate elitista está incorporado na 

própria ideia do adjetivo minimalista de democracia: “O que o elitismo procura dizer é que as desigualdades 

sociais são insuperáveis porque se baseiam, em última análise, nas desigualdades naturais entre os seres 

humanos. [...] No entanto, se o elitismo, nesse sentido mais vago e geral, está presente de forma menos ou 

mais central em muitos sistemas de pensamento – e também em muitas manifestações do senso comum -, 

aquilo que se convencionou chamar de ‘teoria das elites’ nasceu num contexto preciso, como reação tanto a 

doutrinas emergentes quanto a movimentos que ocorriam na sociedade europeia. [...] O vaticínio era 

confirmado por eventos que demonstravam um declínio generalizado do respeito às hierarquias sociais 

estabelecidas. As jornadas de 1848 fizeram que, em mais de um país europeu, a classe trabalhadora 

aparecesse como ator político importante. Seu rebento tardio foi a Comuna de Paris (1871), ensaio de 

edificação de uma ordem radicalmente igualitária. [...] A teoria das elites dita ‘clássica”, elaborada no final 

do século XIX e começo do século XX nas obras de Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca e Robert Michels, nasce 

em reação a isso. [...] Seu objetivo era desinflar as expectativas de igualdade, afirmando de maneira 
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redução da soberania popular pelo avanço da racionalidade técnica (ALMEIDA, 2015, p. 

84). 

 Para formular sua concepção de democracia possível e oferecer o que chamou de 

versão realista do sistema político democrático, o austríaco sintetizou algumas ideias de 

teóricos do século XVIII; referiu-se a esse apanhado geral como Doutrina Clássica da 

Democracia (SCHUMPETER, 1952, p. 324), que foi por ele “desqualificada como 

ingênua e apoiada em premissas insustentáveis sobre a natureza humana e organização 

social” (MIGUEL, 2016a, p. 113).  

 O conjunto de teóricos reunidos por Schumpeter para compor a unidade que 

constituiu como objeto de sua crítica é um apanhado de ideias que conformavam uma 

concepção de democracia como “meios e fins” 
19

 
20

 
21

, que foi o que se relativizou aos se 

oferecer uma visão instrumental de democracia: 

 

 

A democracia é um método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional 

para chegar a uma decisão política (legislativa ou administrativa) e, por isso 

mesmo, incapaz de ser um fim em si mesmo, sem relação com as decisões que 

produzirá em determinadas condições históricas. E justamente este deve ser o 

ponto de partida para qualquer tentativa de definição. (SCHUMPETER, 1942) 

 

 

Schumpeter, então, redefine a democracia como sendo um mecanismo para gerar 

uma minoria governante legítima, que se forma através da competição pelos votos, 

conhecida como teoria concorrencial da democracia (ALMEIDA, 2015, p. 82). Nela, 

foram alinhados, portanto, o ideário democrático – governo do povo – com o ideário da 

liderança das elites, segundo a qual é impossível qualquer organização social sem uma 

                                                                                                                                                                                
categórica a inevitabilidade da manutenção de assimetrias de poder e de riqueza em qualquer sociedade 

humana possível. Há especificidades, porém, na resposta que os elitistas clássicos dão aos desafios de seu 

tempo, em relação a outras correntes do pensamento anti-igualitário – em particular, sua ênfase na 

impossibilidade lógica de uma sociedade diferente, o que é construído na forma de um argumento científico 

não-valorativo” (MIGUEL, 2016a, p. 108, grifo nosso). 
18

 Segundo a autora, a versão concorrencial ou competitiva da democracia “[...] tem sido interpretada como 

herdeira da teoria elitista, presente em Mosca, Pareto e Michels, por aceitar como pressuposto a 

impossibilidade da igualdade e consequentemente, a ilusão de um governo de maioria” (ALMEIDA, Op. cit., 

2015, p. 82). 
19

 O teórico faz referência à crítica de Carole Pateman sobre esta seleção de autores: “... não existe essa 

doutrina clássica, ... é uma mistura ad hoc de autores incompatíveis entre si, cujo objetivo era construir um 

adversário para ser derrotado (PATEMAN, 1992 [1970] p. 9-34)” (MIGUEL, Op. cit., p. 114).  
20

 Schumpeter refere-se à teoria ‘clássica’ como uma teoria do ‘século XVIII’ e diz que ela se desenvolveu a 

partir de um protótipo em pequena escala; e também a chama de ‘utilitária’ (PATEMAN, 1992, p. 248 e 

267). Assim, tomando tais indicações como orientação, chegamos aos nomes de Rousseau, os dois Mill e 

Bentham, que de fato merecem o título de teóricos ‘clássicos’ da democracia 
21

 “O ponto de partida da análise de Schumpeter é um ataque à noção de teoria democrática enquanto uma 

teoria de meios e fins; democracia, afirma ele, é uma teoria dissociada de quaisquer ideais ou fins. [...] Na 

medida em que se afirma uma ‘lealdade sem compromissos’ à democracia, supunha-se que o método 

cumprisse outros ideais, por exemplo, o de justiça.” (Ibid., p. 12, grifo nosso). 
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minoria dominante (MIGUEL, Op. cit., p. 113). Segundo estas ideias, as mudanças sociais 

ocorrem a partir de meras substituições de uma elite por outra, dinâmica na qual a 

população somente interfere através do exercício do voto, nos períodos eleitorais, não 

reunindo maiores capacidades de formar convicção e exercer influência real.  

O sucesso do elitismo democrático deve tributos às experiências totalitárias do 

século XX, sustentadas com o apoio de massas populares, aumentando os pontos da crença 

acerca de eleitorados sugestionáveis e incapazes de formular suas preferências de maneira 

organizada
22

. Luis Felipe Miguel refere-se ao legado da obra de Schumpeter como “a 

ressemantização da democracia que permitiu que regimes eleitorais de tipo ocidental se 

apresentassem como genuínos governos do povo” (MIGUEL, 2016a
 
)

23
.  

 Rurion Melo (2015) também registra que o trabalho das teorias realistas da 

Democracia
24

, em especial o elitismo democrático - evocando Schumpeter e Max Weber - 

surgiu como contraponto às ficções ou mitos das correntes clássicas da filosofia política, 

ancorando-se no diagnóstico da realidade de sociedades altamente complexas
25

 e 

pluralistas
26

.  

Segundo Melo, Schumpeter partiu do diagnóstico de Max Weber sobre 

complexidade e pluralidade social
27

 para combater as ideias de bem comum, como a 

emanação homogênea da comunidade política, e da racionalidade individual, que dotaria 

os indivíduos de capacidade para a tomada de decisão na esfera política. Desta forma, 

Schumpeter sustenta a justificação racional da democracia não nos pressupostos 
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 “No início do século XX, o temor dos excessos da democracia deslocou a preocupação da teoria 

democrática para o tema da estabilidade do sistema político. [...]. Por volta da metade do século, a 

emergência dos regimes totalitários no pós-guerra e o colapso da República de Weimar, com altas taxas de 

participação de massas com tendência fascista, aumentam a desconfiança com a participação. Ainda que 

fosse uma participação forçada pela intimidação e pela coerção, a tendência foi associar a palavra 

‘participação’ com o conceito de totalitarismo mais do que com o de democracia (PATEMAN, 1992, p. 11)” 

(ALMEIDA, 2015, p. 83-84). 
23

 “A obra de Schumpeter abriu as portas para a ressemantização da democracia que permitiu que os regimes 

eleitorais de tipo ocidental se apresentassem como genuínos governos do povo, no momento em que o rótulo 

passava a ser disputado por todos. [...] Só quando a democracia abandona a noção de governo popular e é 

redefinida por seu elemento concorrencial – e logo em seguida, pluralista – a oposição entre mundo livre e 

cortina de ferro parece ganhar o sentido épico que seus proponentes almejavam” (MIGUEL, 2016a, p. 114). 
24

Também conhecidas como teorias sociológicas da democracia (MELO, Op. cit., p. 288). 
25

Sociedades complexas, segundo a descrição do autor, são aquelas em que há intervenção de um Estado 

burocratizado no corpo social, que é movido por uma economia de mercado e é fragmentada em inúmeros 

grupos de interesses (MELO., p. 287).  
26

Sociedades plurais ou não homogêneas são aquelas em que não mais prevalece uma eticidade tradicional, 

há multiplicidade de valores, estes até irreconciliáveis, e há uma individuação radical da vida social (MELO., 

p. 287). 
27

 O campo do político na perspectiva webberiana, segundo Melo, compreendeu a sociedade política centrada 

na figura do Estado, que é um agrupamento político que tem o monopólio da força para exercer a dominação 

organizada. Este poder administrativo altamente racionalizado é, portanto, o objeto da competição política 

das elites. A soberania popular, para Webber, é uma ficção desmentida pela lógica concreta do poder 

administrativo do Estado, que se tornou um fim em si mesmo. (MELO, 2015, p. 297). 
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normativos ou prescritivos da igualdade política e da autodeterminação individual, mas na 

concepção procedimental minimalista de democracias, com eleições para legitimação do 

poder decisório e com a atribuição às elites políticas do ônus da racionalidade política para 

direção do corpo social (MELO, 2015, p. 290-291).  

As ideias de Schumpeter alimentaram todo o campo da teoria democrática 

minimalista no século XX, agregando algumas tentativas de resolver o problema do déficit 

de inclusão política real, mas sem questionar seus principais pressupostos
28

.  

A teoria de Robert A. Dahl surge com outra proposta, como modelo que buscou 

corrigir as discrepâncias do elitismo democrático, influenciando de forma determinante a 

concepção liberal e corrente de democracia; isto porque complexificou o discurso da teoria 

democrática ao debater preocupações como a baixa participação popular e relativizar a 

presunção do desinteresse do eleitorado, central em Schumpeter (MIGUEL, 2014, p. 57). 

Dahl desenvolveu o modelo poliárquico
29

 para explicar os múltiplos centros de poder na 

sociedade
30

.  

Em sua obra de 1956, Um prefácio à teoria democrática, Dahl oferece oito 

condições para a operação mínima de sistemas democráticos
31

 para a Democracia, e, 

mesmo reconhecendo que existem assimetrias de recursos a desequilibrar a distribuição de 

poder, sustentou que nada impediria qualquer sociedade chegar à condição de uma 
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“Embora Schumpeter, principal expoente da democracia competitiva não negue a possibilidade da 

democracia, ele a coloca em patamares mínimos, negando a viabilidade do exercício da soberania popular 

além da competição pelo voto. Esse é um ideário que estará presente em diversos autores, por exemplo, Oslo 

e Downs, apesar de visões distintas sobre a racionalidade do indivíduo. Com esta corrente, consolida-se uma 

visão de democracia que aprofunda a dualidade entre Estado e sociedade, afirmando a exclusividade da 

democracia representativa e a inviabilidade da democracia participativa.” (ALMEIDA, Op. cit. p. 82) 
29

 Segundo Miguel, o modelo poliárquico de democracia foi o nome dado por Dahl à sua versão do 

pluralismo. (MIGUEL, 2016a, p. 37). 
30

 Para Melo, Dahl ocupou um ponto intermediário entre as teorias realistas e as prescritivas da Democracia, 

superando a perspectiva individualista das análises elitistas, que priorizavam somente dois atores – eleitos e 

eleitores –, tendo deixado de descrever adequadamente uma realidade que compreendia diversos grupos 

intermediários na conformação institucional das disputas políticas. (MELO, 2015, p. 299). 
31

“A poliarquia é frouxamente definida como um sistema político em que as condições seguintes existem em 

nível relativamente alto: Durante o período de votação. 1 Todos os membros da organização praticam atos 

que supomos constituir uma manifestação de preferências entre alternativas apresentadas, isto é, votando. 2. 

Na tabulação dessas manifestações (votos), é idêntico o peso atribuído à escolha de cada indivíduo.  3. A 

alternativa com maior número de votos é declarada vencedora. Durante o período entre votações: 4. Cada 

membro que considera um conjunto de alternativa, pelo menos, uma das quais acha preferível a qualquer das 

alternativas apresentadas, pode inserir sua(s) alternativa(s) preferida(s) entre às apresentadas à votação. 5. 

Todos os indivíduos possuem informações idênticas sobre as alternativas. Durante o período pós-votação: 6. 

As alternativas (líderes ou políticas) com maior número de votos vencem todas as demais (líderes ou 

políticas) contempladas com menos. 7. As ordens dos servidores eleitos são executadas. Durante o estágio 

entre votações. 8.1. Todas as decisões tomadas entre eleições são subordinadas ou executórias àquelas 

tomadas durante o período de eleição, isto é, as eleições são, em certo sentido, controladoras; 8.2. Ou as 

novas decisões, tomadas durante o período entre eleições, são pautadas pelas sete condições precedentes, 

operando, no entanto, sob circunstâncias institucionais muito diferentes. 8.3. Ou ambas as coisas.” (DAHL, 

1989, p. 84-85). 
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poliarquia inclusiva, sendo inalcançáveis as democracias completas (MIGUEL, 2016b, p. 

40). O método democrático, para Dahl, permite a existência de um sistema político 

habilitado a distribuir capacidade de influência entre muitas minorias, favorecendo a 

pluralidade política, em torno das eleições
32

.  

O valor intrínseco das democracias estaria em suas práticas, arranjos e processos 

garantidos institucionalmente como estruturas essenciais à manutenção das poliarquias
33

. A 

justificação da democracia no pluralismo, ressalta Melo, é prover as instituições 

democráticas de procedimentos de barganha e negociação nos processos de tomada de 

decisão coletiva, sendo as instituições poliárquicas mais comuns os direitos civis, a 

liberdade de expressão e associação, o sistema de freios e contrapesos, o sistema eleitoral 

competitivo, etc
34

. 

Na poliarquia, em suma, as capacidades e meios jurídicos de contestação ou 

oposição permitem aos múltiplos interesses disputar a relevância na esfera pública, ideia 

que ofereceu uma importante correção à ênfase dos elitistas competitivos na centralidade 

da política das elites e na capacidade exclusiva dos políticos sobre a ordem política e social 

(HELD, 2012, p. 239). Contudo, o modelo bidimensional de pressupostos democráticos – 

participação e contestação
35

 - apenas oferece a condição para implantação de 

democracias, ou seja, pelos expedientes de participação e contestação é possível à 

sociedade evoluir para estágios mais democráticos, do ponto de vista ideal
36

.   
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“A despeito desta limitação, o processo eleitoral é um dos dois métodos fundamentais de controle social 

que, funcionando juntos, tornam líderes governamentais tão responsáveis perante liderados que a distinção 

entre democracia e ditadura ainda faz sentido. O outro método é a competição política contínua entre 

indivíduos, partidos ou ambos.  Eleições e competição política não significam governo de maiorias em 

qualquer maneira significativa, mas aumentam imensamente o tamanho, número e variedade das minorias, 

cujas preferências têm que ser levadas em conta pelos líderes quando fazem opções de política. Sinto-me 

inclinado a pensar que é nesta característica das eleições – não o governo de uma minoria, mas de minorias – 

que temos que procurar algumas das diferenças fundamentais entre ditaduras e democracias” (DAHL, Op. 

cit. p. 131, grifo nosso). 
33

“Realçando o caráter pluralista das Democracias liberais modernas, Dahl criou o termo poliarquia para 

designar uma situação aberta de concorrência entre partidos, grupos e indivíduos que enriquece a variedade 

de minorias existentes e cujas preferências precisam ser levadas em conta pelos líderes na formulação de suas 

políticas” (MELO, 2015, p. 300). 
34

 “O pluralismo democrático preocupa-se, assim, em articular as condições político-institucionais que 

asseguram um governo plural composto por minorias com princípios imanentes de liberdade política e 

cidadania igual. As instituições poliárquicas – direitos civis, liberdade de expressão, liberdade de associação, 

um sistema de pesos e contrapesos (checks and balances) entre executivo, legislativo e judiciário; um sistema 

eleitoral altamente competitivo, etc. – são responsáveis pelos procedimentos que estabilizam e legitimam as 

regras do jogo democrático passíveis de justificação racional” (MELO, Op. cit., p. 302). 
35

 “[...] os processos de democratização se desdobram em inclusividade (ampliação do número de pessoas 

incorporadas formalmente ao processo político) e liberalização (reconhecimento do direito de contestação)”. 

Em passagem à página 41, o autor se refere a essas duas categorias como participação e contestação 

(MIGUEL, Op. cit., 2016b, p. 40, grifo nosso) 
36

Parece sutil a diferença, mas os atributos participação e contestação, da teoria de Dahl, são do processo 

(real) para se atingir a Democracia (ideal): “De fato, como a inclusividade é apenas formal, reduzindo-se em 
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Apesar do compromisso de sua obra, Dahl também acabou se consolidando como 

referência de um sentido formal de democracia em virtude de uma visão restrita sobre suas 

ideias. Sua teoria – a despeito de se oferecer como crítica ao elitismo democrático – reforça 

a ênfase institucional formal de Democracia, mantendo o pressuposto metodológico 

essencial das teorias dominantes: a contraposição entre Estado e sociedade civil 

(ALMEIDA, 2014).  

Há muitas críticas ao pluralismo clássico porque a suposta pluralidade livre e a 

franquia ao direito de disputa dos espaços de poder ignoram aspectos da constituição de 

minorias capazes de incluir-se na esfera políticas
37

. O principal déficit do pluralismo de 

Dahl, segundo a crítica, foi ignorar as diferentes capacidades dos grupos que disputam 

espaço na esfera pública (MELO, 2015, p. 302) 
38

. 

Como se observa, o conjunto de abordagens teóricas denominado “teoria 

democrática dominante” reúne tentativas sucessivas de sua revisão no intento de 

sustentá-la como legítimo instrumento de organização da vida social e política, mas sem 

compromisso com a igualdade política real ou com o sentido substancial de democracia; 

déficits participativos e a realidade muito aquém do que sugere o sentido etimológico da 

palavra democracia
39

 nunca foram questões concretas para as teorias de tradição elitista
40

. 

 Dentro desta perspectiva, ressalte-se que há teorias e pesquisas empíricas sobre 

desigualdade política na teoria tradicional que, a despeito de expressarem preocupação 

com os baixos índices participativos, não se confundem com a crítica participativa à Teoria 

                                                                                                                                                                                
última análise ao direito de voto, ela é compatível com a exclusão política real dos grupos subalternos. Em 

suma, a despeito do reconhecimento de que as assimetrias de recursos são um problema, a obra de Dahl 

permitia uma apropriação que reduzia a democracia à concessão de direitos políticos. A versão simplificada 

do pluralismo liberal, com sua ênfase em eleições competitivas e em múltiplos grupos de pressão, tornou-se a 

ideologia oficial dos regimes democráticos ocidentais. A presunção de uma capacidade mais ou menos 

igualmente disseminada de ativação política, que está presente nas formulações dos pluralistas, nos faz voltar 

à ideia de que a igualdade de direito políticos é suficiente” (MIGUEL, 2016b, p. 41, grifo nosso). 
37

 Para Luis Felipe Miguel, o pluralismo se mostra cego às questões de formação de preferências. (MIGUEL, 

Op. cit., 2016b, p. 41).  
38

De forma sintética, Miguel explica que os interesses e as preferências derivam de uma construção social 

que reflete as discrepâncias de igualdade política real. Trata-se de uma dinâmica social não alheia aos 

incentivos, pressões e condicionamentos da disputa real de poder: o pluralismo não considera as questões 

subjacentes à constituição dos grupos sociais, nem as circunstâncias que implicam a ausência de certos 

interesses na esfera pública (MIGUEL, Op. cit., 2016b, p. 41).  
39

 “A democracia etimológica é a democracia concebida no sentido original literal do termo. A definição 

etimológica de democracia é, portanto, muito simplesmente, que a democracia é o governo ou o poder do 

povo” (SARTORI, 1994, p. 40). 
40

 “Enterrada a ‘doutrina clássica’, como crê Schumpeter, surge a necessidade de uma nova teoria da 

democracia. Em seu núcleo não está mais o governo do povo, mas a competição entre elites. [...] O que 

ocorre, portanto, é a aceitação do dogma essencial dos elitistas – a maioria é incapaz de governar – e a 

produção de um conceito de democracia que se adapte a ele. [...] O modelo desenhado por Schumpeter é um 

retrato bastante fiel dos regimes políticos ocidentais, que permite que eles se apresentem como verdadeiras 

democracias. Mas é, de fato, um rebaixamento do ideal democrático. [...]” (MIGUEL, 2016b, p. 52-53). 
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Democrática
41

. São pesquisas que não engendraram esforços teóricos efetivos para o 

problema das desigualdades reais
42

.  

Algumas pesquisas empíricas, por exemplo, buscaram mapear o panorama que 

relaciona participação e desigualdade socioeconômica (SES – Social Economic Status 

model) e suas conclusões foram que os pressupostos da Democracia (igualdade e 

autonomia) estavam comprometidos por questões sociais, culturais e econômicas 

(VERBA; SCHLOZMAN; BRADY, 1995). 

O modelo do status socioeconômico diagnostica a desigualdade da participação 

quase como um dado natural da sociedade, ou seja, ainda que haja condições formais 

gerais para cada indivíduo formar preferências, exprimi-las e ser ouvido pelo sistema 

político, sempre estará presente uma distorção participativa como resultado inarredável das 

dinâmicas da vida social
43

. Seus diagnósticos são complexos e metódicos, mas, não 

movem propostas de intervenção substanciais
44

, apenas apontam realidades insuperáveis
45

.  
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 “Por sua vez a participação comparece como questão que merece atenção em autores alheios ao 

participacionismo e dificilmente enquadráveis como integrantes do campo da crítica democrática (DAHL, 

1997, 2001 [1998]; VERBA; NIE; JAE-ON, 1978; VERBA; SCHOLZMAN; BRADY, 1995; BOBBIO, 

2004 [1984]; PRZEWORSKI, 2010)” (GURZA LAVALLE, 2016, p. 175). 
42

 “Embora a concepção de participação política seja alargada de modo a contemplar um conjunto maior de 

atividades que poderiam ser denominadas de participação cívica, o foco empírico e analítico da teoria 

democrática tradicional tem sido a participação eleitoral e, amiúde, ela parece resumir o sentido de 

participação. Visto que as eleições permitem conciliar o princípio formal da igualdade política e a 

participação como a inclusão de todos os cidadãos [...], demandas enfáticas de participação são reputadas no 

campo da teoria tradicional da democracia como irrealistas ou ignorantes, mesmo que legítimas” (Ibid., p. 

183-184). Na página 193, no mesmo sentido: “No campo da teoria democrática tradicional, cumpre lembrar, 

as consequências da igualdade política sobre as desigualdades socioeconômicas são contingentes e tentativas 

de se definir a democracia por seus resultados, evitadas”. 
43

“O livro é, fundamentalmente, sobre as raízes privadas da ação pública. Embora nos concentremos nas 

diferenças de gênero, estamos preocupados mais amplamente com a forma como a participação política está 

ancorada na vida privada. A disparidade de gênero na participação cidadã é o resultado de desigualdades em 

relação a um grande número de fatores. Essas desigualdades, por sua vez, têm suas origens em um longo e 

cumulativo padrão de experiências diferenciadas por gênero nas principais instituições sociais da vida 

cotidiana - a família, a escola, o local de trabalho, as associações voluntárias e a igreja” (BURNS; 

SCHLOZMAN; VERBA, 2001, p. 3). 
44

“Surpreende, todavia, o fato de um diagnóstico de fundo assim revelador suscitar ora propostas de 

intervenções tímidas – quando não confessamente ineficazes – ora a recondução das respostas ao plano 

descritivo ou explicativo” (GURZA LAVALLE, 2016, p. 179). 
45

 Fazendo crítica específica à obra “Civic Culture”, produzida em 1963 por Gabriel Almond e Sidney Verba, 

o autor considera essas pesquisas como investigações empíricas sobre os fundamentos da estabilidade dos 

regimes concorrenciais de tipo schumpeteriano. Para ele, esses autores apenas oferecem, nas palavras de 

Carole Pateman, “...uma resposta sofisticada, mas muito familiar, para o problema de como o liberalismo 

pode se acomodar ao sufrágio universal sem perturbar as desigualdades sociais[...]”. Miguel estende o mesmo 

tipo de observação a todos os teóricos elitistas da democracia: “De Joseph Schumpeter a Almond Verba, 

passando por Downs, Sartori ou Huntington, eles trazem em comum a preocupação central com a 

estabilidade política, a despreocupação com as desigualdades e a crença que o exercício do poder exige 

qualidades exclusivas de uns poucos. A única desigualdade que, de fato, entra em seu pensamento, é a 

desigualdade política em sentido estrito – e ela é tanto natural e inevitável quanto necessária e desejável.” 

(MIGUEL, 2016a, p. 128-130). 
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Outro importante teórico da democracia, Alan Przeworski (2010) (partidário de um 

conceito formal
46

 – democracia é um processo pacífico
47

 de alternância de governos para 

tomada de decisões coletivas), também dedicou algumas considerações à questão do déficit 

participativo (PRZEWORSKI, p. 95-124.). Przeworski compreende a participação 

individual do cidadão apenas pelo voto nas eleições e conclui que não é uma intervenção 

significativa, isoladamente considerada, ou seja, não é capaz de produzir impacto isolado
48

; 

para este autor, o desalento com a democracia pela falta de participação decorre de vícios 

de definições: autogoverno não é participação intensa
49

. 

Estas são as matrizes de alguns dos principais debates sobre participação no interior 

das pesquisas da teoria democrática dominante e é bastante claro que, ainda que revelem 

relativa importância ao tema, não se desvinculam dos pressupostos minimalistas de 

democracia: 

 

 
Para uma parte da teoria democrática a participação foi apenas um mecanismo de 

substituição consentida de governantes com funções expressivas mínimas, como 

no caso de Schumpeter (1984 [1942]), ou francamente secundárias perante outras 

funções como colocar em operação algumas das engrenagens do maquinário de 

pesos e contrapesos, tal e como ocorre nos federalistas (1993 [1787]). De fato, a 

participação foi e é irrelevante para parte da teoria democrática, mas ela tem 

merecido atenção além ou aquém do participacionismo. (GURZA LAVALLE, 

2016, p. 174) 

 

 

O ponto que distingue a crítica à Democracia das reflexões que ocorrem no interior 

das teorias democráticas dominantes, centrais ou realistas, é o compromisso teórico da 

primeira com a democracia substancial. 

 

 

                                                           
46

 “Autogoverno é exercido através de eleições. Os processos de tomada de decisão coletiva operam 

indiretamente: cidadãos escolhem partidos e candidatos, autorizando-os a tomar decisões em favor da 

coletividade” (PRZEWORSKI, 2010, p. 95). 
47

 Citando Norberto Bobbio, o teórico deixa evidente o que considera ser o mérito do método democrático, já 

que a alternância pacífica de governos não é aquisição pouco relevante na história: “O que é democracia além 

de um conjunto de regras[...] para a solução de conflitos sem derramamento de sangue?”. (PRZEWORSKI, p. 

124). 
48

“Quando as decisões coletivas são tomadas usando uma regra de maioria simples por muitos indivíduos 

dotados de igual influência sobre o resultado, nenhum indivíduo tem um efeito causal na decisão coletiva” 

(PRZEWORSKI p. 110). 
49

“O programa de ‘democracia participativa’, que surge intermitentemente em todo o mundo, não é, portanto, 

viável a nível nacional. Se a participação significa o impacto causal no exercício do governo por indivíduos 

iguais, então "democracia participativa" é um oximoro. Apenas alguns podem afetar causalmente as decisões 

coletivas. Esses poucos podem ser selecionados por eleições ou podem comprar "influência". [...]. Todos, no 

entanto, não podem ser igualmente eficazes. Se todos são iguais, cada um é condenado à impotência causal” 

(PRZEWORSKI, p. 110). 
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1.2. A crítica participativa da Teoria Democrática: a abordagem em três gerações 

 

 

Algumas teorias dirigiram críticas tão profundas à teoria democrática tradicional 

que se diferenciam das reflexões como campos próprios, como a teoria democrática 

participativa, campo que, desde a década de 1960-70, propõe modelos e reflexões no quais 

o pressuposto central é a participação: 

 

 
Especificamente no que diz respeito à participação, duas feições distinguem o 

participacionismo do campo da teoria democrática tradicional: a caracterização 

da participação em registro substantivo, pelos seus efeitos e suas implicações 

para sanar diversos déficits da democracia; e, em consonância com a primeira 

feição, a inversão da relação entre desigualdade política e participação, tornando 

a segunda o remédio para suprimir ou pelo menos para moderar os efeitos da 

primeira. (GURZA LAVALLE, 2016, p. 185-186)
50

. 

 

 

 

Tratando-se de um debate de mais de meio século que gravitou em torno de 

diversos alcances de um vocábulo, é muito profícua a investida da proposta de 

sistematização de fazer a distinção terminológica entre “participacionismo” e 

“participação”, contribuindo para a comunicação clara das ideias e para a precisão de 

sentidos: 

 

 
A diferença entre participação e participacionismo permite evitar mal-entendidos 

e associações simplórias, pois a participação não tem sido reputada como valiosa 

e elaborada analiticamente apenas pela literatura que explicitamente se posiciona 

no campo da teoria democrática como propositora de modelos ou agendas 

participativas, nem posturas mais críticas ou radicais no campo da teoria 

democrática são necessariamente participativas. (Ibid., p. 174)  

 

 

O participacionismo ou Teoria Democrática participacionista é, portanto, a 

denominação distintiva eleita para designar uma literatura crítica à posição minimalista de 

democracias liberais, nestes termos: 

 

                                                           
50

 A referência à inversão da relação entre desigualdade política e participação refere-se àquela abordagem já 

debatida neste trabalho sobre a relação virtuosa ou viciosa entre igualdade econômica/política e a 

participação: as preocupações da teoria democrática tradicional quanto aos déficits da participação não 

passaram de diagnósticos acerca da relação entre status socioeconômico/clivagens sociais e a sua relação 

direta com maior ou menor índice de ativismo cidadão. É pressuposto da abordagem sistematizadora que a 

participação, na teoria participacionista, é carregada de compromissos para enfrentar problemas reais de 

desigualdade política. (GURZA LAVALLE, 2016, p. 185-186). 
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Reservo a denominação participacionismo para a literatura que explicitamente 

situa a participação em posição vertebral no modelo ou proposta sustentado no 

campo da teoria democrática ou ― quando voltados a diagnósticos empíricos ― 

em alusão a ele, significando essa posição de destaque por oposição ou em 

referência crítica a compreensões reputadas como restritivas, conservadoras, 

elitistas, formalistas ou minimalistas da democracia ― não raro identificadas 

como liberais. (GURZA LAVALLE, 2016, p. 174) 

  

 

Sustentando compromissos de ordem substancial perante a igualdade política, os 

teóricos do participacionismo buscam apresentar fundamentos para disputar o sentido de 

participação efetivamente desejável, pontuando que igualdade política não se atende com 

expedientes de inclusão formal, “[...] isto é, como direito que institui oportunidades iguais 

para o demos sem garantias de inclusão efetiva e da eficácia dessa inclusão [...]” (Ibid., p. 

192).  

A proposta de Adrian Gurza Lavalle para analisar este conjunto de teorias por suas 

distintas vertentes está fundamentada nos seguintes termos: 

 

 
Proponho uma interpretação do participacionismo organizada em três gerações, 

cujas diferenças tornam especialmente clara a mudança do papel da participação 

na crítica democrática. Assim, no registro do participacionismo encontram 

tipicamente a primeira geração de autores do que se convencionou em chamar de 

democracia participativa (Kaufman 1960; Pateman 1993 [1970]; MacPherson 

1991 [1977]; Arnstein 1969), reformulações posteriores ainda empenhadas em 

defender um modelo alternativo de democracia de caráter participativo (Barber 

2003 [1984]), bem como a geração mais recente dedicada ao estudo das 

condições do sucesso, transferência e aprofundamento de inovações 

democráticas participativas (Warren 2002; Fung e Wright 2003; Fung 2004). 

(Ibid., p. 174-175, grifos nossos) 

 

 

Segundo esta abordagem, as três gerações da crítica democrática participacionista 

se apresentam como três vertentes que se diferenciam por muitos elementos, mas em 

especial, pelas posições em face à teoria democrática central e as concepções dos 

potenciais efeitos da participação. A utilidade da contextualização geral destas distinções é 

tornar menos incerta a utilização de uma gama de conceitos ligados à participação e sua 

variada carga semântica. Busca-se jogar luz em um vocabulário confuso que reúne 

participação, participação social, participação cidadã, instituições participativas, inovações 

participativas democráticas, dentre outros. 
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1.2.1. Primeira e segunda geração da teoria participacionista: contexto histórico de 

formação do campo, principais representantes e contornos teóricos 

 

 

A Guerra Fria é um importante elemento de contexto de fundação do campo da 

teoria participativa. Propor uma reflexão teórica sobre participação efetiva era uma atitude 

incômoda considerando-se a polarização ideológica, pois era preciso questionar a 

insatisfação com a democracia, com o cuidado necessário para não configurar uma crítica 

antidemocrática
51

. Este período também foi atravessado pelas influências da Revolução 

Contracultural da década de 1960, numa época em que proliferam experiências 

participativas no corpo de toda a sociedade (GURZA LAVALLE, 2016, p. 186; 

PATEMAN, 1992)
52

.  

Foi neste contexto que Carole Pateman propôs uma crítica interna à Teoria 

Democrática e abriu o campo da Teoria Democrática Participativa com sua obra 

“Participação e Teoria Democrática”, elegendo vários adversários teóricos da teoria 

democrática tradicional, centrados na figura do austríaco Joseph Schumpeter e sua obra 

“Capitalismo, socialismo e democracia” (SCHUMPETER, 1942). 

Pateman (1992) atribui às doutrinas do austríaco a criação de um verdadeiro mito 

da teoria democrática em seu tempo, que prejudicava o desenvolvimento de uma 

democracia substantiva ao propor uma relação direta entre participação popular e os 

perigos da irracionalidade das massas (Ibid., p. 11)
53

. Segundo a teórica, a obra de 
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 “O contexto da Guerra Fria impôs sérios constrangimentos ao afazer da teoria política que contribuem para 

entender tanto as feições minimalistas – por vezes, acanhadas – da definição de democracia, quanto o fato de 

a participação ter se tornado o aríete da crítica interna à democracia. [...]. De um lado, o registro dominante 

da teoria democrática centrou-se nos procedimentos da escolha de governantes e na liberdade como valor 

fundamental, se esquivando de qualquer dimensão substantiva que pudesse conduzir o debate ao terreno dos 

resultados e do valor da igualdade – terreno adverso em que as conquistas distributivas do mundo comunista 

pesavam como argumentos contundentes. De outro lado, a crítica interna à democracia encontrava-se na 

posição desconfortável de ensejar o “fogo amigo”, quer dizer, de questionar e elaborar conceitualmente a 

insatisfação com a democracia, contornando o risco de ser reputada como crítica externa, ou não 

democrática, filhada às “fileiras do inimigo” (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, p. 103, grifo 

nosso). 
52

 “Nos últimos anos da década de 60, a participação se tornou parte do vocabulário político popular. [...] O 

uso generalizado do termo nos meios de comunicação de massa parecia indicar que qualquer conteúdo 

preciso ou significativo praticamente desaparecera; “participação era empregada por diferentes pessoas para 

se referirem a uma grande variedade de situações. A popularidade do conceito fornece uma boa razão para 

que se dedique atenção a ele.” (PATEMAN, 1992, p. 9). 
53

“O colapso da República de Weimar, com altas taxas de participação das massas com tendência fascista e a 

introdução de regimes totalitários no pós-guerra, baseados na participação das massas, ainda que uma 

participação forçada pela intimidação e pela coerção, realçam a tendência de se relacionar a palavra 

"participação" com o conceito de totalitarismo mais do que com o de democracia. O fantasma do 
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Schumpeter buscava fragilizar a ideia de democracia como meios e fins para enaltecer 

exclusivamente seu aspecto instrumental, apresentando-a apenas como meio ou método 

procedimental e, assim, resguardando-se de enfrentar os problemas de desigualdade real 

(Ibid., p. 12). 

Como se sabe, essas ideias fundaram as grandes questões do debate do século XX 

em torno da noção de democracia e foi contra essas ideias ou “mitos” que Pateman ergueu 

sua crítica, em especial, ao dogma que reputa incapacidade ao cidadão para a política. 

A partir da articulação de diversos teóricos, com destaque para Rousseau e John 

Stuart Mill
54

, Pateman trabalha basicamente com a ideia da democratização das instituições 

e das estruturas da sociedade. Isto porque, segundo a autora, não se pode pensar os 

indivíduos fora delas. Sua proposta sugere que é possível modificar as posturas políticas 

dos indivíduos pelas práticas participativas e apresenta a ideia de realizar a democracia 

participativa nas esferas locais, especialmente nos postos de trabalho, concedendo ao 

cidadão o poder de decidir sobre questões próximas a ele. 

As ideias fortes do trabalho de Pateman são: 1) Mudar a forma de relacionar 

indivíduos e instituições pode mudar o indivíduo; 2) importância da proximidade e 

interação; 3) centralidade da educação, efeitos cívicos (virtuosidade) e psicológicos 

(estímulos) da participação e percepção de efetividade; 4) autossustentabilidade do sistema 

participativo: a participação estabiliza a democracia pelo processo educativo; 5) ampliação 

do político para além do voto, estendendo-se as diversas esferas da vida dos indivíduos. O 

modelo de Pateman é, portanto, voltado para o político na sociedade, com o que a 

participação se torna motor de sua própria estabilidade (participação gera participação)
55

.  

Porém, cabe ressaltar, é uma teoria normativa, ou seja, um modelo prescritivo
56

.  

                                                                                                                                                                                
totalitarismo também ajuda a explicar a preocupação com as condições necessárias à estabilidade num Estado 

democrático.” (PATEMAN, 1992, p. 11, grifo nosso). 
54

 No capítulo 2 de sua obra, Pateman define sua teoria participativa da democracia articulando autores como 

Jean Jacques Rousseau, de quem aproveita a ideia sobre a condição participativa da legitimidade do poder 

(contrato social), John Stuart Mill, de quem extrai a crítica à ideia do cidadão racional, dotado de preferencias 

sobretudo, como única condição a participação, colocando sua crença na virtude da participação como 

processo capaz de desenvolver o cidadão;  e, por fim, George Douglas Howard Cole, que contribuiu com sua 

concepção sobre a articulação dos indivíduos em associações e com a crítica ao vazio representativo do poder 

(PATEMAN, 1970). 
55

 “A resposta de Pateman ao problema da estabilidade é, de certa forma, circular, reintroduzindo os efeitos 

pedagógicos como causa e motor da participação.” (GURZA LAVALLE, 2016, p. 188). 
56

 A teórica destacou, recentemente, que apesar de seu modelo ser normativo ou prescritivo, não está baseado 

em um esforço meramente filosófico, mas carregado de evidências empíricas: “A teoria democrática 

participativa é um argumento sobre a democratização. Ou seja, o debate diz respeito a mudanças que 

tornarão nossa própria vida social e política mais democrática, proporcionando oportunidades para que os 

indivíduos participem na tomada de decisões em seu cotidiano, bem como no sistema político, de forma mais 

ampla. Trata-se de democratizar a democracia. O que denominei sociedade participativa (em Participação 
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Outras teorias foram propostas com preocupações de ordem pragmática, buscando 

algum sentido às práticas que se multiplicavam naquele contexto. Contudo, não deixavam 

de conferir à definição de participação um caráter prescritivo ambicioso: em quase todos 

estava presente a ideia de um conceito forte de participação, como em C. B. Macpherson 

(1977), sugerindo um novo modelo de organização do sistema político, com democracia 

direta na base e delegada nos níveis superiores
57

, e Sherry Arnstein (1969), com crítica à 

efetividade dos procedimentos participativos, que associou diretamente capacidade 

decisória dos cidadãos, ao propor o modelo de análise conhecido como “escada da 

participação cidadã”, desqualificando experiências participativas que não oferecessem 

poder real de decisão aos cidadãos
58

.  

Em suma, a primeira geração da teoria participacionista destaca a vocação da 

participação para a democratização geral das estruturas de decisão na sociedade e a efetiva 

inclusão dos indivíduos: desigualdades sociais, econômicas e políticas se apresentam como 

problemas indiretos, intimamente ligados aos níveis de participação
 
(Ibid., p. 189).    

                                                                                                                                                                                
e Teoria Democrática) precisa ser criado. As mudanças necessárias são estruturais; exigem a reforma de 

estruturas de autoridade não democráticas” (PATEMAN, 2015, p. 10).  
57

 Macpherson pensa a democracia participativa como modelo unitário ou substitutivo da ordem vigente, o 

que está claro, segundo Luis Felipe Miguel, no fato de contrapor seu modelo (participativo) a outros três 

grupos de teorias da democracia: a Democracia Protetora (alusão à David Bentham e James Mill), a 

Democracia Desenvolvimentista (John Stuart Mill) e a Democracia de Equilíbrio, referindo-se 

essencialmente à J. Schumpeter. (Cf. MIGUEL, Op. cit, 2005, p. 7). Sua proposta de democracia participativa 

é um modelo piramidal, com democracia direta na base e democracia delegada em todos os níveis acima 

disso. (MACPHERSON, 1977, p. 108). Contudo, não apresenta sugestões concretas de transformação, 

colocando as soluções no plano da mudança na cultura social e política, como se observa neste trecho da sua 

obra em que faz menção aos dois pré-requisitos para a emergência de um modelo participativo: “um 

[requisito] é uma mudança na consciência das pessoas (ou inconsciência), de se verem e atuarem 

essencialmente como consumidores para se verem e agirem como praticantes do esforço e desenvolvimento 

de suas próprias capacidades. Isto é necessário não só para o surgimento, mas também para o funcionamento 

de uma democracia participativa. [...]. O outro pré-requisito é uma grande redução da desigualdade social e 

econômica atual, uma vez que essa desigualdade, como tenho argumentado, requer um sistema partidário 

não-participativo para manter a sociedade unida. E enquanto a desigualdade for aceita, o sistema político não 

participativo provavelmente também será aceito por todos aqueles em todas as classes que preferem a 

estabilidade à perspectiva de completa desagregação social.”. Macpherson reconhece a existência de um 

círculo vicioso em suas ideias: “não podemos alcançar a participação democrática sem uma mudança prévia 

na desigualdade social e na consciência, mas não podemos alcançar as mudanças na desigualdade social e na 

consciência sem um aumento prévio da participação democrática.” (MACPHERSON, 1977, p. 99, grifos 

nossos). 
58

 A “escada da participação cidadã” apresenta as experiências ditas participativas em um contínuo gradual, 

oferecendo uma classificação quanto ao que seria participação, de fato, ou não. Sua crítica às inúmeras 

experiências do quotidiano da época estava alinhada a um conceito forte de participação, uma vez que seu 

modelo analítico, a despeito de apresentar um panorama descritivo das experiências participativas, é 

claramente conotativa em sua classificação. A escada de Arnstein tem oito degraus: os três degraus que 

descrevem verdadeiras experiências participativas são os mais elevados e compreendem processos de 1) 

controle cidadão; 2) delegação de poder; 3) parceria; Arnstein cita outros processos que aloca sob o signo 

tokenismo, traduzindo aquelas experiências carregadas de simbolismo de participação, mas sem efetividade, 

como processos de consultas, informações. E chama de “terapia” e “manipulação” algumas experiências que 

definitivamente não realizam nenhuma participação. (Cf. ARNSTEIN, 1969, p. 2; GURZA LAVALLE, 

2016, p. 195). 
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A segunda geração da teoria participacionista também se apresenta como 

alternativa de ideias para a organização política e social como um todo e propõe a 

participação como modelo alternativo de democracia, mas é uma vertente da crítica 

democrática historicamente identificada com a reestruturação do Estado e as reformas 

liberais da década de 1980, e pode ser compreendida atentando-se para o contexto de 

valorização da autonomia cívica e da sociedade civil, que se apresentava como categoria de 

ordenação social (Ibid., p. 187). Segundo a abordagem sistematizadora adotada, seus 

principais representantes são Benjamim Barber (2003) e Paul Hirst (1994), além Jane 

Mansbridge (1983). 

A proposta de democracia forte de Benjamim Barber é uma crítica aberta às 

concepções patológicas do liberalismo presentes na ordem política, em especial à 

representação política e ao sistema partidário
59

, constituindo-se sua verdadeira antítese, por 

destruir a possibilidade de participação”
60

. Os interesses e necessidades cotidianas dos 

cidadãos são essencialmente políticos para ele, na medida em que sua realização gera 

conflitos e impactos coletivos
61

; portanto, toda decisão “precisa passar pelo crivo da 

política, ser discutido em bases consensuais, ou seja, onde não há bases independentes para 

julgar” (BARBER, 2003, p. 132). Suas ideias rejeitam o puro tecnicismo das decisões 

públicas (Ibid., p. 123-131)
62

.  
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 Tais ideias, para Barber, “tem tornado pálida e sem efeito a retórica da democracia”. (Cf. BARBER, 2003, 

p. xxxiv). 
60

 A proposta de Barber opõe abertamente participação e representação: “Os dispositivos principais mediante 

os quais a teoria liberal consegue garantir a liberdade enquanto assegura a democracia – [...] sobretudo a 

representação – revelaram que não asseguram a democracia e sequer garantem a liberdade. Representação 

destrói a participação e a cidadania, mesmo se serve à accountability e aos direitos privados. Representação 

democrática é um oximoro paradoxal produzido por nossa linguagem política; sua prática falha e confusa 

tornam isso ainda mais óbvio.” (BARBER apud. GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, p. 104-105). 
61

 “Pode-se entender o domínio da política como circunscrito por condições que impõem a necessidade de 

uma ação pública e, portanto, uma escolha pública razoável, na presença do conflito, ausentes fundamentos 

ou bases independentes para julgamento. Uma questão política então ganha forma: ‘O que devemos fazer 

quando algo a ser feito afeta a todos, queremos ser razoáveis, mas discordamos sobre meios e fins e não 

temos fundamentos independentes para escolher? Esta formulação sugere que os problemas políticos últimos 

são problemas de ação, não de verdade ou mesmo de justiça em abstrato. [...]. Exige uma solução próxima 

para problemas reais que persistirão, havendo ou não uma medida de julgamento disponível.” (BARBER, 

Op. cit., p. 123). 
62

 Com esta definição, Barber rejeita razões de uma liderança especializada, negando a suposta objetividade 

das decisões políticas, ao explicar os conceitos chave de sua formulação sobre a própria condição política, a 

partir da distinção dos seguintes elementos: ação, publicidade, necessidade, escolha, razoabilidade, conflito e 

ausência de bases independentes de julgamento. Ao definir a 1) ação como elemento central da condição 

política, Barber faz crítica aberta à conformação do pensamento liberal, que tende a traduzi-la a coisas, 

lugares ou instituições, tais como o voto, a burocracia, os partidos, etc., e não ao que ela realmente é, o reino 

da vida ativa e da ação; sobre 2) publicidade (público em distinção ao privado), refere-se ao adjetivo de ação 

política como a ação necessariamente pública, ou seja, aquela que é empreendida por um público e que 

intenta consequências públicas. A 3) necessidade, em política, revela-se na constatação de que a dinâmica 

contínua da vida social impõe consequências independente da ação dos sujeitos, obrigando-os a agir para 

mudar o seu curso. A não-decisão tem tanto peso quanto a decisão, em termos políticos, e a crítica, neste 
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Em consideração ao seu diagnóstico acerca do colapso socialista e estagnação das 

ideias liberais de democracia, Paul Hirst apresenta uma proposta radical de exercício 

difuso da soberania pelo associativismo, o que compreende a reabsorção social de funções 

do Estado e do Mercado, para devolver à sociedade suas funções tomadas por essas formas 

de organização (HIRST, 1994, p. 1) 
63

 
64

. 

A proposta de Hirst sobre democracia associativa, contudo, não implica suplantar 

as instituições existentes, apenas “fornece um suplemento vital para permitir que seus 

defeitos sejam corrigidos” (Ibid., p. 12)
65

 
66

. As associações seriam instâncias primárias e o 

Estado, complementar, numa verdadeira inversão da ideia de soberania, modelo em que a 

agregação associativa se daria por funções, cabendo ao próprio Estado fornecer recursos e 

suprir as lacunas associativas, fomentando o desenvolvimento autônomo da sociedade
67

. 

                                                                                                                                                                                
caso, dirige-se princípio liberal do laisser faire (abrir mão de agir). No aspecto da 4) escolha, Barber refere-

se ao processo deliberativo das decisões políticas, como caminho para sua construção consensual e 

compartilhada; a 5) razoabilidade refere-se a ausência de impulsividade das escolhas, como resultados de 

processos reflexivos sobre seu caráter público. Ao ressaltar a dimensão do 6) conflito, o teórico contrapõe-se 

à noção de que a política é o local da resolução ou tolerância de conflitos, ressaltando a função do consenso, 

que define como o acordo sobre como discordar; por fim, 7) a ausência de bases independentes para julgar o 

conflito é que o define como essencialmente político, e refere-se à impossibilidade de se definir critérios 

absolutos para facilitar uma espécie de arbitramento sobre o conflito. Barber faz contundente crítica à 

pretensão de universalidade de escolhas técnicas, científicas, racionais ou naturais em questões políticas.      
63

 Seu trabalho parte de um diagnóstico pós-colapso do socialismo de Estado e a estagnação das ideias 

liberais de democracia. O teórico considera que o desafio democrático de sua época passava pela existência 

de uma administração hierárquica e de larga escala, o crescimento da produção mundial e dos poderes e 

funções do Estado. 
64

 “O associativismo também oferece um princípio de renovação administrativa, uma forma de restaurar o 

ideal de serviço público comprometido diante do fracasso burocrático generalizado [...] A única resposta 

eficaz para este problema é uma mistura de cruzada social por aqueles “abastados” que se importam e o 

empoderamento dos que ‘nada têm’. Isso pode ser melhor alcançado por associações voluntárias devidamente 

financiadas e comprometidas, trabalhando em parceria com os pobres e excluídos” (HIRST, 1994, p. 6 e 10). 
65

 Hirst faz menção à diversas formas de auto-organização social como fontes de democracia associativista, 

pois não há forma determinando especificamente um modelo de organização. No plano da economia, cita o 

mutualismo de natureza artesanal e cooperativo, cooperação industrial e social, comunidades econômicas 

autorreguladas, instituições financeiras sem fins lucrativos (HIRST, 1994, p. 15-16).  
66

 A matriz das ideias de Paul Hirst tem três pontos centrais: 1) a liberdade como valor, cuja expressão prática 

atinge a liberdade de associação para atendimento de suas necessidades; 2) Os indivíduos são favorecidos nas 

associações, onde há maior capacidade de autodeterminação, em especial o poder de decisão e o de livre 

retirada e; 3) ao Estado cabe exercer um poder federal de coordenação, dependente de outras unidades 

descentralizadas, cuja organização seria do tipo bottom-up (HIRST, 1994, p. 15). 
67

 “A concepção de que associações voluntárias autogovernadas se tornam o principal meio de governança 

democrática da economia e da sociedade envolve dois processos: o Estado deve ceder funções a tais 

associações e criar um mecanismo de finanças públicas que lhes permita empreender. Segundo, que os meios 

para a criação de uma ordem associativa na sociedade civil são construídos paulatinamente, tais como fontes 

alternativas de financiamento mútuo para a interação econômica associativa, agências que ajudam os 

organismos voluntários e seu pessoal a conduzir seus negócios de forma eficaz, e assim por diante. [...] O 

principal objetivo de um suplemento associativo à democracia representativa é reduzir tanto a escala como o 

alcance dos assuntos da sociedade que são administrados pelas agências estatais supervisionadas por 

instituições representativas.” (HIRST, 1994, p. 21). 
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Jane Mansbridge, em sua obra Beyond Adversay Democracy (1983), também é 

analisada dentro desta vertente, mas sua proposta é conciliadora
68

: a Democracia Unitária, 

em referência às relações de comunidades pequenas, movidas por status igualitário, 

respeito, consenso, interesse comum e contato face a face (Ibid., p. 10), permitindo a 

conciliação de interesses (Ibid., p. 24-28)
69

, conviveria com a Democracia Adversária, 

aquela em que são determinadas regras para reger as disputas de interesses, o espaço da 

política onde o consenso não se faz possível pela falta de proximidade entre os indivíduos.   

Suas ideias sugerem que a participação seja possível no nível local, exigindo modos 

de agregação nas esferas mais elevadas na escala decisória, onde, de fato, não se cogita 

mais a participação direta. A lógica é que na democracia de adversários, interesses são 

protegidos, e na democracia unitária, são valorizadas as escolhas formuladas entre pessoas 

que nutrem respeito entre si. 

Como balanço geral do que foi produzido na primeira e na segunda geração da 

teoria participacionista, pode-se destacar as grandes expectativas prescritivas que rodeiam 

o ideal de participação direta dos cidadãos e que ainda impregnam grande parte dos 

discursos atuais, conceitos e valores associados ao tema. São adequadamente resumidos na 

ideia de oposição à democracia liberal
70

. Estas abordagens associaram participação a 

compromissos de democracia substancial e de igualdade, tendo-lhe sido atribuídos 

“[...]efeitos desejáveis de caráter pedagógico, psicológico, econômico e funcional, de 

integração e de racionalização ou controle social do poder” (GURZA LAVALLE, A.; 

ISUNZA VERA, 2011, p. 106). 

Mudanças no contexto político, social e econômico no mundo marcam um 

importante divisor de águas no registro da teoria participacionista, com grande impacto 
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 A resenha de Braybrooke (1982) pontua que a obra de Mansbridge “[...] não está assentada em 

transformações de um outro tipo de democracia - democracia unitária - mas numa política mista, na qual as 

vantagens da democracia unitária são reconhecidas e previstas ao lado da democracia adversária” 

(BRAYBROOKE, 1982, p. 153-155). 
69

 A democracia unitária vê a participação como a interação rotineira para a conciliação de interesses 

conceituados pela teórica como “preferência esclarecida”, aquela que é fruto da vontade e da escolha feita 

mediante o acesso a todas as informações sobre o objeto. Neste sentido, entende interesse como uma 

categoria objetiva, não porque seja possível que preferências sejam idênticas em idênticas condições, mas 

porque a democracia unitária, prevendo relações de mutualidade, respeito, boa vontade e discussão racional, 

faz emergir uma “preferência comum esclarecida” que se mostra boa para todo o grupo. 
70

 “Independente do mérito teórico dessa empreitada, certamente sensível aos novos tempos da crítica 

contracultural dos movimentos sociais, é fato que crítica participacionista adquiriu influência e, durante 

quase duas décadas – dos anos 1970 a 1980 –, foi entronizada como o modelo alternativo de democracia 

perante o modelo liberal (Pateman, 1992 [1970], McPherson, 1991 [1977], Barber, 2003 [1984]). Nessa 

posição polar [...] os modelos participativos acabaram se tornando antitéticos dos componentes 

tradicionalmente associados à democracia liberal – notadamente a representação – e, a um só tempo, 

depositários de expectativas normativas as mais variadas, cuja realização tornar-se-ia possível como efeito 

decorrente da própria participação.” (GURZA LAVALLE, A.; ISUNZA VERA, 2011, p. 104).  
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para a relação entre participação e representação, elementar na identificação da terceira 

geração da crítica participacionista, que é objeto do próximo tópico
71

. 

 

 

1.2.2. Terceira geração do participacionismo: inovações democráticas participativas 

 

 

O fim da Guerra Fria e a expansão da modernização nas sociedades industriais 

determinaram relevantes mudanças nas instituições democráticas em todo o mundo. Diante 

disso, especialmente com o fim da polarização ideológica, o campo da crítica democrática 

deixou a postura defensiva e passou a se ocupar mais abertamente do tema da democracia 

substantiva, abandonando o registro de contraposição entre participação e 

representação(GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, p. 109-110), como registra 

David Plotke (1997), importante teórico desta transição:  

 

 

Argumento que o oposto da representação não é a participação. O oposto da 

representação é a exclusão. E o oposto da participação é a abstenção. Em vez 

opor participação à representação, devemos tentar melhorar as práticas e formas 

de representatividade para torná-los mais abertas, eficazes e justas. (PLOTKE, 

1997, p. 19)
72

 

 

 

Plotke tenta evidenciar as mistificações que se construíram em torno do tema da 

participação, demonstrando que os teóricos deram pouca atenção aos limites da 

plausibilidade de suas teorias
73

. Para ele era preciso: 1) considerar efetivamente os custos e 

os benefícios de participar; 2) reconhecer a inviabilidade da democracia direta como 

modelo suficiente; 3) assumir outra relação com a representação para resolver alguns 

problemas normativos da participação e tornar a democracia mais complexa através de 

inovações democráticas.  
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 “Nos últimos anos, a participação e a representação perderam suas posições polares e, com isso, passaram 

por um processo de ressignificação recíproca, fazendo com que a primeira [a participação] perdesse seu 

caráter auto evidente e, a segunda [a representação], sua identidade naturalizada identificada com o governo 

representativo”. (GURZA LAVALLE, A.; ISUNZA VERA, 2011, p. 104, p. 108-109) 
72

 Para Plotke (1997), Democracia direta é inviável na atualidade devido às características da política e das 

democracias como tal. 
73

 “Os defensores de uma esquerda participativa viram-se presos entre críticas corruptas da democracia 

mínima feitas por apologistas dos regimes comunistas e noções restritivas da democracia propostas como 

doutrina quase oficial no Ocidente” (PLOTKE, 1997, p. 21). 
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Plotke não rejeita a ideia de participação, apenas formula uma renovação da forma 

de pensar a representação democrática
74

.  

O diagnóstico desse contexto é que um novo conjunto de transformações 

democráticas atravessou as instituições políticas no mundo nas últimas décadas do século 

XX, depois de um longo período de estagnação
75

, questionando as fronteiras do regime 

representativo num cenário de modernização das democracias industriais, que estimulava 

novos atores a buscarem novas formas de influência sobre decisões relevantes. 

Mark Warren (2006) aponta duas tendências de nações desenvolvidas no fim do 

século XX que marcaram a segunda transformação democrática: 1) aprofundamento da 

democracia representativa mediante o aumento da participação de grupos e indivíduos em 

consequente ampliação de cargos eletivos; 2) a ascensão dos movimentos sociais, das 

atividades associativas e dos interesses organizados, conectada ao aumento de uso de 

referendo e processos de tomada de decisão e governança coletiva (Ibid., p. 223)
76

.  

Tais transformações produziram inovações institucionais na democracia e, de um 

modo geral, estão ligadas aos reclames por mais transparência e liberdade de acesso à 

informação, que tanto responde às demandas naturais por maior compartilhamento de 

informação nas democracias industriais avançadas, quando resulta de um processo de 

indução de padronização por instituições internacionais, como a OCDE e a União Europeia 

(Ibid., p. 9)
77

.  

Essas inovações compreendem novos fenômenos de interação entre cidadãos e o 

sistema político, para além dos circuitos tradicionais. A partir destas transformações, 

Warren (2002, p. 667, 701) sugere o redimensionamento dos objetivos e expectativas 
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 “Devo sublinhar que não pretendo rejeitar a participação. [...]. Nesta base, alguns dos aspectos mais 

valiosos da participação devem ser considerados como parte de um esquema reformado de representação” 

(PLOTKE., p 24). 
75

 Bruce Cain et al. (2006, p. 4-7), refletindo sobre o que chamaram de “Segunda Onda” de transformações 

democráticas, descreveram o primeiro conjunto de transformações da democracia, ocorrido no fim do século 

XIX e início do século XX (até 1920-1930), como “Primeira Onda”. Referem-se a este primeiro movimento 

como uma tentativa de reformas das instituições do governo representativo, em resposta à perda da crença na 

superioridade inata dos representantes. Compreendem as reformas para ampliação do sufrágio, envolvimento 

cidadão no processo eleitoral, voto secreto, etc., e trazia consigo a reflexão sobre o acesso das massas a 

processos de tomada de decisão. Essa primeira onda de reforma democrática começou a diminuir na década 

de 1920 até morrer em 1930, questionando quão desejável seria compartilhar o governo com as massas. 
76

Essas mudanças são tão profundas no modo de operar da democracia que o teórico se questiona se a 

segunda transformação da democracia não estaria produzindo uma terceira forma histórica: “As mudanças 

qualitativas que ocorrem agora na democracia seriam de tal magnitude e importância que comparáveis à 

transformação democrática de assembleia local para democracia representativa? ” (WARREN, 2006, p. 224). 
77

 “Dessa perspectiva, a mudança nos padrões das estruturas institucionais da democracia são parte de um 

processo contínuo de competição política entre forças em conflito numa democracia, talvez acelerada por um 

número crescente e diversidade de atores. [...] Uma visão contrastante sugere que o congestionamento do 

processo de governança pode estimular a mudança institucional” (WARREN., p. 7-9). 
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depositadas no projeto participacionista, destacando a condição política para além das 

instituições políticas, a participação por defesa de temas ou problemas e o uso das funções 

indutoras do Estado para estruturar processos democráticos (Ibid., p. 687-691). 

Archong Fung e ErickWright (2003) apresentaram, em 2003, a partir de estudos 

sobre experiências específicas de inovações participativas democráticas em diversas partes 

do mundo, uma proposta movida por compromissos bastante pragmáticos com a renovação 

de práticas institucionais
78

. Apesar disso, sua proposta é complexa ao buscar a definição de 

características institucionais para viabilizar a governança participativa empoderada
79

. 

Não se trata de um novo modelo de teoria, mas de nova leitura dos elementos já contidos 

nos pressupostos da teoria democrática: 

 

 
A exploração da participação empoderada como uma estratégia de reforma 

institucional progressiva faz avançar a compreensão conceitual e empírica da 

prática democrática. Conceitualmente, a EPG [Empowered participatory 

governance] pressiona os valores de participação, deliberação e empoderamento 

sobre os aparentes limites de prudência e viabilidade. (FUNG; WRIGHT, 2003, 

p. 5) 

 

 

Três princípios basilares marcaram as experiências estudadas pelos autores: 1) a 

orientação prática para resolução de problemas específicos; 2) participação do tipo bottom-

up, ou seja, com o envolvimento direto de cidadãos destinatários e agentes públicos 

diretamente implicados em suas dinâmicas e 3) o desenvolvimento de processos 

deliberativos de decisão para tais problemas (Ibid., p. 15). Três características 

institucionais decorrem dessas práticas: 1) a descentralização decisória; (2) a criação de 

vínculos formais de responsabilidade, distribuição de recursos e comunicação que ligam 

essas unidades entre si e com autoridades coordenadoras; (3) criação de novas instituições 
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 É importante destacar que, a despeito do pragmatismo de sua abordagem, os pressupostos normativos ou 

prescritivos das ideias de Fung e Wright revelam uma perspectiva bastante substantiva de Democracia, ou 

seja, efetiva preocupação com a emancipação e empoderamento de cidadãos excluídos dos processos 

decisórios, buscando novas formas de organização institucional para aumento de sua capacidade de 

influência. Isto está evidente na crítica que tecem aos setores da política que apregoaram insistentemente a 

redução das intervenções sociais e políticas do Estado em função do velho argumento da sobrecarga 

institucional de demanda: “Ao invés de procurar aprofundar o caráter democrático da política em resposta a 

essas preocupações, o impulso da maior parte da energia política nas democracias industriais desenvolvidas 

nos últimos anos tem sido reduzir completamente o papel da política. A desregulamentação, a privatização, a 

redução dos serviços sociais e a redução dos gastos do Estado têm sido as palavras de ordem, em vez de 

participação, maior capacidade de resposta, formas mais criativas e eficazes de intervenção democrática do 

Estado. Como diz o slogan: ‘O Estado é o problema, não a solução’” (FUNG; WRIGHT, 2003, p. 3-4). 
79

 “O Projeto Utopias Reais é uma tentativa de sustentar e aprofundar uma discussão séria sobre alternativas 

radicais às instituições existentes. O objetivo é focar em propostas específicas para o redesenho fundamental 

das instituições sociais básicas e não em formulações vagas e abstratas de grandes projetos ou em pequenas 

reformas de práticas existentes” (FUNG; WRIGHT, 2003, viii).  
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estatais para apoiar e orientar esses esforços descentralizados de resolução de problemas 

(Ibid. p. 16). 

Para Archon Fung, a utilidade da participação não serve somente ao propósito de 

decidir (2006, p. 66-67)
80

. Oferece, então, uma proposta analítica para definição de 

públicos ideais para objetivos específicos eleitos em contexto concretos de formulação de 

ação. Seu esquema foi esboçado na forma de um “cubo democrático”, fornecendo três 

dimensões de análise que correlacionam tipos de processos comunicativos ou decisórios, 

público participante e poder decisório.  

 

Fonte: (FUNG, 2006, p. 71). 

 

O pressuposto subentendido nesta concepção é que nem todos os mecanismos 

servem a todos os propósitos e que não é desejável que todos participem
81

. Assim, os 

vértices de seu “cubo democrático” fornecem uma técnica de recrutamento dos 

minipúblicos relevantes determinados processos, equacionando 1) maior ou menor 

inclusão participativa conforme a 2) extensão do poder decisório dos participantes 

envolvidos, o tipo de objetivo do 3) processo comunicativo (de escuta à decisão). 

                                                           
80

 O teórico faz crítica à concepção de participação defendida por Sherry Arnstein, que atribui à efetiva 

capacidade decisória a única utilidade de participar. Vide considerações à obra de Arnstein supra. 

 
81

 Esta assertiva apresenta-se incômoda em um primeiro momento, mas ela não representa uma restrição aos 

compromissos das teorias participacionistas com a igualdade política. Apenas importa que a igualdade 

política, ou inclusive seus efeitos – como a inclusão política real –, pode ser realizada a partir de outras 

formas.  
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Sua proposta contém um conflito natural entre inclusividade e capacidade decisória, 

porque quanto mais inclusiva a técnica, maior será a participação e menor será a autoridade 

do que é produzido. Contudo, a premissa ligada aos pressupostos de uma democracia 

substantiva permanece presente em sua metodologia: para se configurar um instrumento de 

governança participativa empoderada é preciso, de alguma forma, influir no resultado
82

. 

Como conclusão desta subseção, é possível apontar que a terceira geração da teoria 

participacionista tem consciência dos limites da viabilidade institucional da participação
83

, 

mas suas abordagens são complexas porque implicam muitos campos de conhecimento, o 

que dificulta precisões conceituais e a distinção entre os tipos de compromissos políticos e 

sociais dessas práticas, estudos e processos concretos.   

Um dos traços característicos dessa fase do debate participacionista é a confluência 

de práticas que aparecem tanto na teoria democrática tradicional e o registro que vincula 

participação, controle social e representação: expedientes de transparência, controles, 

cidadania, descentralização e governança. 

As inovações democráticas participativas, que marcam a terceira geração do 

participacionismo como resultado da transformação institucional da democracia, se 

apresentam como reforço das instituições do sistema representativo; para além das 

modalidades de participação direta (plebiscito, referendo), são expedientes institucionais 

com vocação para projetar influência sobre o poder público, compreendido o aparato 

administrativo e o sistema político, como modalidades contínuas ou rotineiras de 

incidência social (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA 2010, p. 19). 

A próxima seção apresenta alguns registros teóricos e conceituais dessas 

abordagens, especificamente aquelas que importam para compreender como foram 
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 “Os cidadãos podem ser as tropas de choque da democracia. [...]. As formas contemporâneas pelas quais os 

cidadãos fazem essas contribuições, no entanto, não assumem as formas, propósitos e racionalidades da 

democracia participativa clássica. [...]. Seu principal apelo não consiste em transferir a soberania de 

agentes políticos e outros profissionais para uma massa de cidadãos deliberantes (Pitkin e Shumer, 1982). 

[...] Em vez disso, esses casos mobilizam os cidadãos para enfrentar déficits urgentes, em acordos de 

governança mais convencionais e menos participativos” (FUNG, 2006, p. 74). 
83

  Ressaltando a racionalidade da sua proposta de pensar contornos menores de esfera pública – os 

minipúblicos -  implicando esforços para alternativas e reflexões também menos complexas, Archong Fung é 

bastante didático ao explicar a necessidade desse deslocamento e simplificação: “Essas abordagens 

ambiciosas são compreensíveis. Elas nascem de esforços para se entender deslocamentos de placas tectônicas 

na organização política e social que afetam a qualidade da esfera pública. Dessa perspectiva ‘do olho de 

Deus’, é natural se pensar que aperfeiçoamentos requerem deslocamentos de grandes placas – do 

comportamento associativo, da emergência e impacto de novos movimentos sociais, da competição eleitoral 

ou da propriedade da mídia – desse ou daquele modo. Em períodos normais, entretanto, os indivíduos e 

organizações raramente têm os recursos para influenciar tais deslocamentos. Consequentemente, [...] têm 

perseguido uma ordem de projetos mais modestos.” (FUNG, 2004, p. 173-174.) 
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pensadas as questões diretivas do estudo de caso apresentado nos capítulos 2 e 3, conforme 

presente nas considerações de metodologia. 

 

 

1.3. Inovações democráticas participativas e controle social das políticas públicas: o 

sentido de “participação” deste trabalho e os elementos que mobiliza 

 

 

Se considerarmos apenas o âmbito do debate da teoria democrática nos países 

centrais, a participação já se apresenta carregada de sentidos e pressupostos muito 

diversos: participação não é um vocábulo de sentido evidente. No Brasil, a origem e 

desenvolvimento deste campo caminhou paralelamente ao debate internacional, tendo 

surgido para responder às práticas concretas dos atores a partir da década de 1960, de 

modo que as dimensões práticas, teóricas e institucionais da participação nacional são 

relativamente descompassadas (GURZA LAVALLE, 2011b, p. 34).  

Em função disso, o léxico da participação se apresenta ainda mais incerto; 

especificá-lo é essencial para que não se confundam valores, efeitos e expectativas de cada 

uma das perspectivas: 

 

 

Participação” é, a um só tempo, categoria nativa da prática política de atores 

sociais, categoria teórica da teoria democrática com pesos variáveis segundo as 

vertentes teóricas e os autores, e procedimento institucionalizado com funções 

delimitadas por leis e disposições regimentais. (GURZA LAVALLE; ISUNZA 

VERA, 2011, p. 101-102)
84

  

 

 

O debate da participação no Brasil decorre de formulações da prática de atores 

sociais durante a partir da década de 1960, sem associação inicial com a ideia de 

contestação de governos representativos: comprometidas as relações com a 

institucionalidade política nos governos militares (1964-1985), a participação tornou-se o 

local da ação social, carregada de sentido emancipatório de classes populares e justiça 

social, consolidando-se no registro da participação popular
85

.  
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 “A multidimensionalidade ou polissemia dos sentidos práticos, teóricos e institucionais torna a 

participação um conceito fugidio, e as tentativas de definir seu valor ou seus efeitos, escorregadias” 

(GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, p. 101-102, grifos nossos).   
85

 “Contudo, o ideário participativo não foi vertebrado por um princípio de restauração democrática, mas de 

emancipação popular. Em segundo lugar, e em estreita conexão com o peso da teologia da libertação na 

construção desse ideário, “participar” significava apostar na agência das camadas populares, ou, conforme os 

termos da época, tornar o povo ator da sua própria história e, por conseguinte, porta-voz dos seus próprios 

interesses”. (GURZA LAVALLE, 2011b, p. 34). 



60 

 

No contexto da transição democrática e da elaboração da Constituição de 1988, a 

participação popular foi reformulada discursivamente e entrou para registro da 

participação cidadã, como ampliação da participação eleitoral e com sentido mais 

abstrato, reunindo num mesmo registro tanto o ideário de emancipação e justiça social 

quanto as pautas liberais democratizantes
86

.  

Na década de 1990, alguns preceitos constitucionais sobre participação foram 

paulatinamente regulamentados e, a partir da estruturação de certos setores de políticas 

públicas, foram se multiplicando os conselhos participativos como expedientes 

institucionais para viabilizar a participação na sua gestão, quando se passa também a 

operar a participação no registro do procedimento institucionalizado (GURZA 

LAVALLE, 2011b, p. 35). 

É compreensível, neste contexto, a dificuldade de operar distinções conceituais, de 

pressupostos e de expectativas sobre a participação. Porque o vocábulo compreende 

categorias muito diferentes que atravessaram contextos muito diversos: a participação no 

registro da autonomia da sociedade civil em relação ao Estado, emancipatória (popular); a 

participação como direito fundamental individual, no registro da cidadania e do estatuto de 

direitos subjetivos (cidadã); e as experiências de inovação institucional ou procedimentos 

institucionalizados, que ocorrem no âmbito dos aparatos administrativos e políticos do 

Estado, compreendida também sob o signo de participação social
87

. 

Analisada como procedimento institucionalizado ou como expediente de inovação 

democrática, a participação tem outras racionalidades se comparada à participação direta 

ou individual. Isto implica diferentes pressupostos, valores e conceitos, elementos que 

somente se apresentaram de forma mais clara em virtude da possibilidade de diferenciação 

conceitual entre participação cidadã e participação social
88

, no desenvolvimento destes 

estudos
89

 
90

. 
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 “[...] o ideário participativo herdado das duas décadas anteriores, que exprimia um compromisso com 

segmentos populares – aludindo implícita ou explicitamente ora uma opção preferencial pelos pobres ora 

uma posição de classe –, era inadequado para as exigências do discurso público de registro universalizante 

que poderia disputar a nova Constituição”. (GURZA LAVALLE, 2011b, p. 35). 
87

 Conforme as considerações de Avritzer (2013, p. 127, grifo nosso), a participação social importa tanto a 

participação em associações e movimentos quanto a participação nos arranjos participativos criados nos 

sistemas gestores de políticas públicas. 
88

 Segundo uma análise, as instituições participativas operam dinâmicas de representação que, por um bom 

tempo, estivera sub analisadas na teoria, quase ausente a diferenciação entre participação cidadã e 

participação de associações ou movimentos sociais. A crítica registra que a pouca atenção dada a essas 

dinâmicas representativas na teoria política se deve aos limites conceituais incorporados nas categorias 

“sociedade civil” e “participação”. Por um lado, entendendo “sociedade civil” como um contínuo homogêneo 

representativo das demandas genuínas da sociedade como um todo, a sua presença em esferas de debate não é 

visto como “representação”, mas “presentação”, ou seja, a sociedade se faz diretamente presente, quem quer 
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É importante destacar, portanto, que este estudo de caso – na parte em que se refere 

à CONAE 2010 - não versa sobre participação cidadã, direta ou individual, mas sobre 

participação analisada enquanto procedimento institucionalizado incidente na formulação 

do PNE, operada por representantes de interesses.   

Esta seção busca apresentar brevemente o panorama de conceitos e teorias 

implicados nestas considerações e desta forma justificar a conformação da pesquisa: 1) 

participação social como procedimento institucionalizado; 2) instituições participativas 

como fenômenos híbridos de participação e representação societal e 3) a “participação” 

como expediente de controle social de políticas públicas, procurando apresentar alguns 

dos elementos que implicam. 

Como se observa, não são estudos apenas de participação, mas esforços que fazem 

confluir diversos campos teóricos
91

, dentre eles, os da representação política, da 

deliberação, movimentos sociais, políticas públicas, etc.   

A institucionalização se refere à incorporação destes procedimentos no âmbito das 

estruturas de funcionamento do Estado, integrando sua linguagem jurídica (GURZA 

LAVALLE, 2011a, p. 13), materializando-se nas legislações que aparelharam as 

burocracias e as instituições de certas áreas de política pública com esses mecanismos de 

interação socioestatal, seja instituindo-os, prevendo maiores ou menores competências e/ou 

destinando recursos específicos. No âmbito das expectativas práticas e teóricas do contexto 

brasileiro, esta institucionalização se apresenta, em sua maior parte, como reclamos de 

democratização e inclusão política, de maneira geral, no âmbito das políticas sociais 

                                                                                                                                                                                
que lá esteja se apresentando, porque seus interesses são tomados como homogêneos. Por outro, a agenda de 

reforma da democracia, reverberando os déficits de participação e inclusão de interesses no círculo político, 

associou fortemente a participação como presença direta ou deliberação face a face. (GURZA LAVALLE et 

al., 2006. p. 79-80). 
89

 Segundo aponta a literatura, o ideário da participação dos anos 1960 determinou a expectativa dos atores 

quanto ao alcance das práticas institucionalizadas desenvolvidas após a Constituição de 1988 num primeiro 

momento, acarretando estudos mais preocupados em denunciar as práticas de participação que vinham 

ocorrendo e que, para os parâmetros desse ideário, não mereciam este adjetivo. Tal circunstância “...adiou os 

estudos sistemáticos daquilo que efetivamente é realizado nos diversos conselhos”. (Cf.  GURZA 

LAVALLE, 2011b, p. 35). 
90

 A distinção conceitual já vem sendo delineada há certo tempo no debate. Foi esboçada, por exemplo, no 

relatório do I Seminário de Participação Social, referir-se às colocações de José Antônio Moroni: “Vale 

lembrar que se estava falando de uma forma peculiar de participação, que é institucionalizada. Não estavam 

em pauta outras formas de experiência participativa que não passasse necessariamente pelas instituições. [...]. 

A participação como um direito fundamental não segue nesta linha. Segundo ele, a construção de um Sistema 

Nacional de Participação requer a especificação daquilo que se entende por participação.” (Cf. OLIVEIRA, 

RODRIGUES, et al., 2011). 
91

 “[...] no Brasil, o debate ocorre dentro de um campo amplo de pesquisa empírica a respeito das novas 

instâncias de representação e da incidência social sobre políticas públicas em que confluem pesquisadores de 

movimentos sociais, da democracia participativa, da sociedade civil, de políticas públicas, de controles 

democráticos e de pluralização da representação.” (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, p. 99, grifo 

nosso). 
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(AVRITZER, 2013, p. 128) e está vocacionada para a inclusão política de interesses 

subrepresentados no sistema político (POGREBISNCHI, 2012). 

Além de responder à exigência de fundamento jurídico destes fenômenos de 

exercício de poder, a institucionalização destes expedientes participativos, mediante 

amparo em leis e outras normas específicas de cada área de política, implica que cada uma 

destas teias de instituições participativas e seus mecanismos são construídas para responder 

às exigências específicas das relações e dinâmicas ali implicadas. 

Leonardo Avritzer, que se propôs a construir uma teoria sobre estas “instituições 

participativas” (ALMEIDA, 2013, p. 181), referindo-se às principais experiências 

brasileiras institucionalizadas, como o orçamento participativo, os conselhos de políticas 

públicas e os processos participativos dos planos diretores municipais, aponta que elas 

conjugam mecanismos e princípios de representação e participação (ALMEIDA, 2014, p. 

99; ROMAO, 2010): 

 

 
As instituições participativas são híbridos entre participação e representação, 

bem como entre a sociedade civil e os atores estatais. No Brasil, operam 

simultaneamente sobre o princípio da representação e participação. Embora 

atores governamentais conservem poderes sobre os processos decisórios, [...] 

transferem parte deste poder a estruturas participativas. (AVRITZER, 2009, p. 9) 

 

 

A teoria das instituições participativas incorpora a dimensão política e compreende 

três categorias em sua formulação: a sociedade civil, a sociedade política e o desenho 

institucional, como aponta sua leitura crítica (ROMAO, 2010), que explica a conexão dos 

três elementos citando o próprio Avritzer: 

 

 

O modelo dinâmico e interativo também compreende que o sucesso do desenho 

participativo não é causado pelo desenho em si; antes, cada sucesso é o resultado 

não antecipado de interações entre atores da sociedade política e da sociedade 

civil que levam ao desmantelamento das velhas regras e fixam as novas 

(AVRITZER apud ROMÃO, 2010). 

 

 

É em virtude do hibridismo dessas expediências que o debate da representação 

política (e os limites de sua modalidade eleitoral)
92

, portanto, se encontra com o tema da 
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 Em breves considerações, o debate da teoria da representação política questiona os limites do mecanismo 

eleitoral como garantia da legitimidade da representação, ou seja, põe em cheque a eficácia da dupla 

funcionalidade das eleições (autorizar e controlar o representante: exigir sua responsividade aos interesses do 

representado como garantia da obtenção de nova autorização eleitoral). É um debate que implica perceber 

que a representação política não é como a representação do modelo jurídico privado: neste, o ato de 

autorização – o mandato - é imperativo, ou seja, tem conformações jurídicas de exigibilidade que asseguram 
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participação: as inovações democráticas participativas, no contexto da diversificação ou 

pluralização institucional da democracia implicam dinâmicas de representação política 

não eleitoral em certas áreas de política pública
93

, preenchendo um certo vazio de controle 

da relação representante/representado.  

Essas instâncias (conselhos, audiências, conferências, orçamentos participativos) 

trouxeram consigo a determinação de competências, de fato ou de direito, a novos atores 

para vocalização de interesses de grupos minoritários ou politicamente subrepresentados
94

. 

Os atos pelos quais esta representação coletiva se manifesta remetem às diversas 

estratégias dos atores sociais, como “pressão, controle, supervisão, intervenção, assédio, 

reclamo perante o poder em instâncias executivas de políticas e em espaços de 

interlocução” (GURZA LAVALLE et al., 2006, p. 87).  

A representação que se processa nas instituições participativas opera no registro da 

advocacy, pela prática dos atores sociais que falam pelos outros (ALMEIDA, 2014, p. 106; 

2015, p. 231)
95

 
96

, ou seja, não se trata de representação de indivíduos, mas de 

oportunidade de inclusão da pluralidade de interesses (Ibid., 2015, p. 242). O principal 

                                                                                                                                                                                
ao mandante total controle sobre a ação do mandatário (este não tem autonomia). Na representação política, 

há uma dualidade constitutiva, uma separação entre a dinâmica de autorização do representante e a dinâmica 

de controle que o representado pode fazer para a tutela de seus interesses. As duas dimensões da 

representação política – autorização do representante e controle da representatividade – implicam um conflito 

prático nada trivial: a prevalência da autonomia política do representante, como fim em si mesmo, desconecta 

representante e representado e reverbera nos problemas debatidos sobre a ineficácia das eleições como 

controle; por outro lado, o valor exclusivo à representatividade anula a autonomia do representante, 

esvaziando o potencial organizativo de sociedades complexas que ela engendra. A maioria dos diagnósticos 

apregoa o valor da democracia nos mecanismos de governo representativo, que é a forma possível de sua 

realização prática em sociedades complexas (a eleição de representantes). Mas preservar o núcleo mínimo da 

representação - garantindo a independência do representante sem emancipá-lo completamente do controle do 

representado - tem se colocado como efetiva questão ao campo. (GURZA LAVALLE et al., 2006, p. 54-66). 
93

 As inovações participativas foram pensadas na lógica da participação e da sociedade civil, dinâmicas que 

produzem modelos de representação entre atores coletivos e individuais na sociedade. Há conexões entre a 

transformação da representação política e as novas funções políticas de representação assumidas por esses 

atores sociais nessas experiências participativas, mas estes dois campos demoraram a se associar porque a 

representação é um tema ainda fortemente ligado ao elemento da autorização formal. (GURZA LAVALLE et 

al., 2006, p. 85).  
94

“Novos mediadores estão a exercer de facto e de jure funções de representação política em novos lugares 

de representação. Em latitudes as mais diversas, atores coletivos têm demandado e/ou Governos têm proposto 

e passado leis destinadas a ampliar os mecanismos de democracia direta – iniciativa popular, referendum, 

plebiscitos – e a introduzir a participação de atores (representantes) da sociedade civil nos processos de 

formulação de políticas. [...]. [Estes fenômenos] prefiguram traços de uma democracia e representação 

política pós-liberais, [...], não porque orientadas a substituir os partidos como instâncias de mediação entre 

representantes e representados, nem o voto como mecanismo de autorização e sanção, mas porque a 

pluralização e diversificação da representação a levam aonde as eleições e seus atores acusam limites 

estruturais – notadamente o controle sobre as burocracias e a representação coletiva ou de grupos sem 

expressão numérica suficiente para pesarem na lógica da política eleitoral.” (GURZA LAVALLE, 2006, 

grifos e comentários nossos). 
95

 Para Almeida (2015), estas representações estão justificadas no princípio deliberativo. 
96

 O repertório é diverso: representação virtual, unilateral ou presuntiva; substantiva; auto autorizada; por 

mediadores políticos; representação não eleitoral; representação cidadã e representação discursiva 

(advocacy). (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2010, Op. cit. p. 42). 
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dilema destas abordagens é responder ao problema da legitimidade destas modalidades de 

representação, já que esses atores societais ou intermediários falam em nome de interesses.  

Uma das constatações do campo que busca especificar elementos conceituais para 

aclarar este debate é que as experiências de inovação democrática participativa – com esta 

característica de atores intermediários – se apresentam como fenômenos políticos 

relacionais, envolvendo atores governamentais, burocráticos-administrativos, cidadãos e 

esse conjunto de novos atores societais (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2010, p. 

45). 

Deste modo, são relações de representação com dupla dimensão, em relação aos 

atores sociais representantes: ao mesmo tempo em que postulam, pressionam e intervém 

sobre a institucionalidade da política pública para a defesa dos interesses que advogam - 

controlam o poder do Estado -, são eles próprios inseridos na institucionalidade das 

políticas, posição na qual se legitimam em função dos interesses que veiculam (GURZA 

LAVALLE, et al., 2006, p. 87); são também, portanto, passíveis de controle (Ibid., p. 45). 

É o que se chama dupla face da accountability societal
97

.  

Perceber os expedientes participativos como relações de representação em dupla 

face de controles amplia as possibilidades de problematizar a análise dessas experiências, 

justificando a pesquisa sobre relações ali implicadas, o ambiente institucional da política, 

os atores envolvidos, o desenvolvimento institucional do setor e a relação com a sociedade 

de forma mais ampla. Neste sentido, a proposta desse campo busca resolver problemas de 

legitimidade no debate da accountability
98

 - o elemento de controle da relação de 

representação, que nas teorias hegemônicas é menos valorizado que o elemento de 

autorização
99

.  

Definir e debater participação como controle social representa assumir premissas 

menos exigentes no âmbito da democratização e pensar a viabilidade institucional da 

influência social: participação como controle social não está no registro de Democracia 

Participativa, mas no registro de inovações democráticas para melhorar as práticas de 
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 “Sendo assim, argumento que é preciso trazer para o centro do debate duas características que influenciam 

no processo de accountability e responsividade nas instituições participativas (IPs): sua inserção institucional 

e a interseção com as esferas estatal e societal”. (ALMEIDA, 2014, p. 98) 
98

 “[...] as teorias centradas na ideia de accountability surgem do inconformismo diante das teorias da 

autorização, procurando tornar mais exigente o conceito de representação ao denunciar as insuficiências de 

um ato de consentimento único e introduzir a necessidade de controles e sanções contínuas sobre os 

representantes” (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, Op. cit. p. 96, grifo nosso). Adiante, completa: 

“Nesse quadro, a accountability aparece hoje como uma perspectiva teórica que permite elaborar respostas 

aos desafios da legitimidade das novas modalidades de representação política, contornando o impasse da 

autorização como fonte de legitimidade”. (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011, p. 100, grifo nosso) 
99

 Cf. nota 92. 
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representação nas democracias representativas. A participação é mais carregada de 

exigências quanto à influência direta sobre a decisão do que o controle social, que se 

conforma em um registro mais restrito de influência sobre o poder (GURZA LAVALLE; 

ISUNZA VERA, 2010, p. 20).  

Aceitar uma perspectiva menos exigente no âmbito dos compromissos 

democráticos não implica a adoção de processos meramente formais: esta é a denúncia 

contida no diagnóstico da confluência perversa
100

 
101

 entre práticas e discursos muito 

parecidos, mas de compromissos políticos muito diversos. Lidar com este conflito implica 

adotar concepções exigentes de controle social, evitar uma perspectiva ingênua quanto ao 

automatismo natural decorrente da mera existência de mecanismos institucionais de 

controle
102

, ou seja, indagar quais mecanismos podem atingir efeitos em relação 

capacidade de influência dos atores sociais. 
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 É de Evelina Dagnino (2004) a crítica acerca da “confluência perversa” entre projetos antagônicos que 

passaram se utilizar do mesmo discurso a partir das transformações democráticas experimentadas no fim do 

século XX, situação que torna opaca a existência de conflitos políticos entre a proposta efetivamente 

democratizante/participativa e o ideário neoliberal. O projeto de democratização e participação, que no Brasil 

tem por marco formal na Constituição de 1988, propõe uma atuação conjunta entre Estado e sociedade civil 

para a transformação social efetiva, estabelece a criação de espaços públicos, participação nos processos de 

discussão e de tomada de decisão em políticas públicas. O processo global de adequação das sociedades ao 

modelo neoliberal, apesar de comprometido com a progressiva redução dos papéis do Estado como 

garantidor de direitos através do encolhimento de suas responsabilidades sociais e de sua transferência para a 

sociedade civil, se apresenta com o mesmo discurso que, de forma geral, está associado ao desenvolvimento 

uma sociedade civil ativa e propositiva. A crítica de Dagnino considera que a disputa entre estes projetos 

políticos assume o caráter de uma disputa de significados para referências aparentemente comuns: 

participação, sociedade civil, cidadania, democracia. Em suas palavras: “Assim, o que essa ‘confluência 

perversa’ determina é um obscurecimento dessas distinções e divergências, por meio de um vocabulário 

comum e de procedimentos e mecanismos institucionais que guardam uma similaridade significativa” 

(DAGNINO, 2004, grifo nosso).  
101

 No I Seminário de Participação Social ocorrido em 2011, organizado pela Secretaria Geral da Presidência 

da República, John Gaventa também fez alusão a existência de dois projetos de democracia: “A ideia de 

participação cidadã também foi afetada por um certo tipo de dualidade: ao mesmo tempo que existem aqueles 

que defendem a participação dos excluídos, outros insistem numa forma de participação que entende o 

indivíduo como cliente, beneficiário ou usuário do serviço do governo, isto é, a partir de uma concepção 

neoliberal. Gaventa não compartilha desse último modelo de participação; para ele, a participação é a luta dos 

cidadãos por seus direitos. É preciso ter cautela ao promover a participação. ” John Gaventa é Diretor do 

Coady International Institute e Vice President International Development, St. Francis Xavier University, 

Canadá; Coordenador pelo Institute of Development Studies (IDS) do Logo Link (Rede de Aprendizagem em 

Participação Cidadã e Governança Local). (Cf. OLIVEIRA, et al., 2011, grifos nossos) 
102

 A perspectiva que alimenta a desconfiança da teoria participativa com o discurso que trata da participação 

na concepção de gestão e que denuncia esse automatismo é a da reforma dos serviços públicos com vistas a 

sua melhoria em função de cidadãos consumidores, que veio como resposta ao diagnóstico dos anos 1980 

sobre a crise do estado de bem-estar social. Segundo esta perspectiva, os cidadãos-usuários participam como 

agentes do controle dos operadores de políticas públicas tendo como pressuposto o determinismo 

comportamental de que os usuários agem movidos por seus interesses diretos e que isso contribuirá para a 

qualidade das prestações. Esse ideário alimenta a ideia das reformas de descentralização, para tornar as 

estruturas mais próximas dos “consumidores”, portanto, mais sujeitas às suas pressões. Também está 

compreendida a ideia de que a pluralização de “fornecedores”, pelo efeito da concorrência, leva à qualidade 

das prestações. Os controles, nesta lógica, são ativados por mecanismos ou automatismos decorrentes das 

características da institucionalidade: seus efeitos não decorrem de ações intencionais e se baseiam na 
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Para Gurza Lavalle e Isunza Vera (2010), que se empenharam nestas distinções, o 

controle social, em sentido amplo, se distingue em controle cidadão e controle exercido por 

atores coletivos, distinção que se estabelece quanto à presença ou ausência de mecanismo 

de responsabilização e sanção: o controle social cidadão não é um típico mecanismo de 

prestação de contas (accountability), porque não submete os agentes do Estado, 

diretamente, à responsabilização e sanção
103

. Neste sentido, accountability é uma 

modalidade especial de controle social, que compreende mecanismos de responsabilidade e 

de sanção
104

.  

O repertório de controle social no registro de participação inclui formas 

individualizadas e participação coletiva institucionalizada na operação político-

administrativa de funções públicas (Ibid., p. 32). Neste caso, o controle social realizado 

com a intervenção de atores intermediários nessas esferas, operando por representação de 

interesses, grupos ou pautas subrepresentados ou não incluídos no sistema político, conecta 

esses atores intermediários à sociedade civil também em relações de controle que incluem 

algum tipo de responsabilidade e sanção.   

Assim, na perspectiva do esforço de definição conceitual, concluem que as formas 

mais exigentes de controle social são os controles que ocorrem como práticas de 

representação por atores coletivos (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2010, p. 33). 

Isso exatamente em função da dimensão relacional em dupla face que estes expedientes 

sustentam: a participação como controle soma-se à representação como controle, o que 

permite a análise dos fenômenos em dupla perspectiva: o controle que se realiza sobre as 

instituições político-administrativas com as quais esses atores coletivos interagem 

(participação como controle) e o controle que esses atores coletivos sofrem do público 

representado (representação como controle).  

Os atores coletivos que se organizam no entorno das instituições político- 

administrativas das políticas públicas falam em nome de diversos tipos de representados, 

cuja identificação é importante para se analisar que tipo de relação esses atores travam e 

avaliar a legitimidade das “autorizações”, se elas acontecem ou não: beneficiários diretos 

ou indiretos, públicos difusos, população alvo, bases sociais, comunidades específicas, 

                                                                                                                                                                                
suposição de que todos os indivíduos são capazes de agir como a teoria pressupõe. (GURZA LAVALLE; 

ISUNZA VERA, 2010, Op. Cit. p. 24-26).  
103

 O trabalho cita como exemplo, o mecanismo de ouvidorias ou sistema de queixas, como o mecanismo 

mais tradicional de controle social do cidadão (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2010, p. 31).  
104

 “La rendición de cuentas es una modalidad de control social altamente institucionalizada, que supone en 

algún grado la obligación de informar y de justificar, así como la presencia de mecanismos de sanción, tal y 

como se ha asumido en las anteriores secciones de este capítulo”. (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 

2010, p. 52) 
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membros ou associados, simpatizantes, interesses difusos (GURZA LAVALLE; ISUNZA 

VERA, 2010, p. 43).  

Para Débora Rezende de Almeida (2014, p. 102-103) essas relações ficam mais 

claras se analisadas de forma conjunta como expedientes mais amplos, não isoladamente. 

O tipo de fenômeno que se verifica nas instituições participativas pode ter a legitimidade 

analisada na perspectiva de processos
105

, porque o resultado e a legitimidade dessa 

interação somente podem ser compreendidos e avaliados em perspectiva ampla sobre a 

cadeia de atos entre os envolvidos, cuja lógica está intencionalmente direcionada pelas 

possibilidades das instituições com as quais ou nas quais interagem106. 

A perspectiva de processo também se faz presente na proposta de Arquiteturas da 

Participação (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2010, p. 47; ISUNZA VERA; 

GURZA LAVALLE, 2012), que decorre da conexão entre participação e controle social, 

oferecendo um método para estudar as relações do controle social como interações 

socioestatais e societais estabelecidas pelos arranjos institucionais das políticas públicas 

(ISUNZA VERA; GURZA LAVALLE, 2012)
107

 .  

Em linhas gerais, a proposta de análise oferece um modelo esquematizado para 

identificar os mecanismos ativadores das interações societais (cidadãos e atores societais) e 

socioestatais (cidadão, atores societais e esferas do Estado) em um arranjo institucional 

eleito, partindo dos atributos ou características desta institucionalidade. A conexão entre 

atores é a “interface”, operando por troca de bens articuladores (informação, poder, bens 

em sentido estrito), que fluem de acordo com a lógica institucional.  

Numa perspectiva analítica, os mecanismos que vinculam os atores sociais e 

estatais nesses arranjos institucionais estão inscritos em relações de controle que permeiam 

a representação por esses atores intermediários - mecanismos que vinculam as partes em 

dinâmicas de accountability. 

                                                           
105

 Faz-se referência ao tratamento de Almeida ao problema da legitimidade da autorização/consentimento 

conferido aos atores sociais nas Instituições Participativas, “processos de legitimação”: “A ideia de que a 

legitimidade é um processo, ou seja, não está dada, mas é contingencialmente buscada na qualidade do 

processo representativo” (ALMEIDA, 2014, p. 102-103). 
106

 “Tendo em vista que as IPs operam na interseção entre espaço público e espaço político, a legitimidade 

democrática nas instituições participativas é dependente do relacionamento entre representantes e 

representados que circulam nos distintos espaços micro, misto e macro, respectivamente o Estado (atores 

governamentais e burocracia que interagem com as instituições participativas) outras instituições 

participativas que compõem o sistema, e a sociedade em geral (organizações civis e os indivíduos). 

(ALMEIDA, 2015, p. 230). 
107

 “Ora, pensar a participação nos termos de sua arquitetura é, para nós, ser capaz de descrever experiências 

específicas valendo-se de uma linguagem estrutural que permita não somente reconstruir os significados 

específicos, quando descrições qualitativas tornam-se necessárias, mas também, e simultaneamente, 

identificar traços comuns nas configurações arquitetônicas úteis à produção de conhecimento mais abstrato e 

generalizável”. (ISUNZA VERA; GURZA LAVALLE, 2012, p. 108). 
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A interface entre atores é um espaço social marcado por relações assimétricas de 

poder
108

, no qual as trocas intencionais ocorrem, justamente, em função desse regime de 

desequilíbrio de poder que cada um desses atores apresenta de exigir a justificação de suas 

ações perante outros. Em outras palavras, em determinado ambiente ou experiência eleita, 

os atores envolvidos interagem em relações estabelecidas entre si que, conforme os 

mecanismos institucionais, lhes obrigam ou induzem a realizar essas “trocas”
109

. 

Mapeando as características institucionais que fomentam a interação de atores 

coletivos e cidadãos, entre si e com as esferas burocráticas ou políticas do Estado em 

perspectiva encadeada (mais de uma interação no tempo), esta abordagem metodológica 

abre possibilidades de estudo sobre a capacidade de influência dos processos 

participativos, implicando: as relações entre atores coletivos e os destinatários de suas 

ações, as relações entre atores coletivos e o Estado e, neste caso, os elementos que 

determinam o poder efetivo desses atores-representantes influenciarem a decisão pública 

Perceber que o mecanismo abrange interações isoladas – as trocas de bens – e em 

perspectiva encadeada (mais de uma interação no tempo) mostrou-se promissor para uma 

análise segundo o direito das políticas públicas, que busca compreender o regime jurídico 

de efeitos capaz de impulsionar a ação governamental, a partir das categorias 

epistemológicas dos arranjos institucionais e dos processos
110

.  

Adiante, questões específicas deste tema que se referem às Conferências Nacionais.  

 

 

                                                           
108

 “La noción de interfaz se entiende como un espacio social constituido por los intercambios de sujetos 

intencionales..., espacio de conflicto donde se hacen efectivas relaciones – comúnmente – asimétricas entre 

sujetos. (…). Las interfaces son entendidas como espacios de intercambio y conflito en el que ciertos actores 

se interrelacionan no casualmente sino intencionalmente. Si se enfoca la mirada en las relaciones entre esos 

sujetos –sean societales o estatales– la interfaz muestra que (1) es una instancia organizada de 

intencionalidades y relaciones entrelazadas; (2) es un lugar para el conflicto, la incompatibilidad y la 

negociación; (3) es un sitio de confrontación de paradigmas culturales; (4) implica una realidad donde los 

procesos de conocimiento son centrales; (5) se constituye también por el poder, entendido como resultado de 

luchas por relaciones estratégicas y significados; (6) está compuesta por discursos múltiples; (7) puede ser el 

espacio para la intervención planeada en los mundos de vida de los actores sociales individuales y colectivos 

(…)”. (ISUNZA VERA; GURZA LAVALLE, 2010, p. 46-47, grifo nosso). 
109 Todas as experiências são reduzidas a uma tipologia de troca do bem articulador entre os atores (Sujeitos 

– S), na seguinte lógica de interação: um sujeito (S1) que se relaciona com outro sujeito (S2) de maneira 

direta (S1–S2), conformando a interface socioestatal ou mediante um intermediário (S3), perfazendo uma 

interface societal (S1–S3–S2). Em seguida, os autores demonstram o que chamam de leis do mecanismo 

proposto, na seguinte lógica: a) há acordos explícitos para que um sujeito (S2) preste contas a outro (S1), seja 

diretamente (S1–S2), ou mediante um sujeito intermediário (S3, no modelo S1–S3–S2); b) S1 tem poder de 

exercer controle-sanção sobre o sujeito S2; c) há mais de um tipo de ação que configura o mecanismo de 

trocas, um feixe de articulações que d) operam no tempo. (ISUNZA VERA; GURZA LAVALLE, 2012, grifo 

nosso) 
110

 Cf. Capítulo 4. 
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1.3.1. Conferências Nacionais: enquadramento teórico, classificações e as orientações 

de pesquisas 

 

 

 As Conferências Nacionais são instituições participativas tipicamente brasileiras, 

experimentos que se desenvolveram mais intensamente no âmbito das políticas sociais 

(POGREBISNCHI, 2012). Sua gênese histórica está associada à utilidade para a 

coordenação estatal das intervenções de nível nacional
111

, viés ainda preponderante, uma 

vez se apresenta como participação social no ciclo de gestão de políticas públicas 

(SOUZA; PIRES, 2012); apenas recentemente ganhou enfoque de mobilização social 

(SOUZA et al., 2013, p. 30). 

As pesquisas, classificações e enquadramentos teóricos de diversos campos das 

ciências sociais presentes em importantes obras coletivas quanto a estas instituições 

participativas oferecem um arcabouço de conceitos e pressupostos para análises de 

fenômenos concretos. Em suma, as Conferências Nacionais são estudadas pelos ritos e 

regras de funcionamento ou nas diversas visões que se tem delas enquanto fenômeno 

político (SOUZA et al., 2013, p. 30). 

Uma proposta conceitual que descreve muitas das questões estruturais das 

Conferências Nacionais apresentam-nas da seguinte forma:  

 

 
“...processos participativos de interlocução entre Estado e sociedade, convocados 

pelo Poder Executivo e desenvolvidos em etapas interconectadas, a partir da 

escolha de representantes e da formulação de propostas para políticas públicas.” 

(Ibid., p. 26). 

 

 

Dentre os vários enquadramentos teóricos dados à interlocução entre Estado e 

sociedade
112

, destacam-se para este trabalho as perspectivas das instituições participativas, 

                                                           
111

 As Conferências Nacionais previstas no ordenamento brasileiro estão no contexto da reforma institucional 

empreendida pelo Estado Novo, de Getúlio Vargas, para coordenar a ação da União sobre as políticas de 

Educação e a Saúde, sob o Ministério de Gustavo Capanema. Seu objetivo não era participativo ou 

democrático, mas como expedientes de gestão. Conforme o Art. 90 da Lei 378/1937: “Ficam instituidas a 

Conferencia Nacional de Educação e a Conferencia Nacional de Saude, destinadas a facilitar ao Governo 

Federal o conhecimento das actividades concernentes à educação e à saude, realizadas em todo o Paiz, e a 

orienta-lo na execução dos serviços locaes de educação e de saude, bem como na concessão do auxílio e da 

subvenção federaes. Paragrapho unico. A Conferência Nacional de Educação e a Conferência Nacional de 

Saude serão convocadas pelo Presidente da República, com intervalos máximos de dois armas, nellas 

tomando parte autoridades administrativas que representem o Ministerio da Educação e Saude e os governos 

dos Estados, do Districto Federal e do Territorio da Acre” [sic]. (Cf. BRASIL, 1937b) 
112

 O trabalho  panorâmico de Clóvis Henrique Leite de Souza e outros (2013), aqui citado, ocupa-se de 

mapear os tipos de tratamento das diversas pesquisas empíricas sobre Conferências Nacionais e, quanto ao 

seu tratamento como fenômeno político, destaca várias linhas de ideias, além das duas perspectivas utilizadas 
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que entende as conferências como arranjos institucionais para incorporar cidadãos e seus 

grupos nas deliberações das políticas públicas, tomando a institucionalização como 

regulamentação no âmbito da gestão (AVRITZER, 2012a) e, sem se afastar desta 

perspectiva, uma corrente que estuda seus fenômenos como interfaces socioestatais 

(SOUZA; PIRES, 2013)
113

, questionando a ideia de separação rígida entre Estado e 

sociedade e propondo sua percepção como espaços de interação entre atores estatais e 

sociais, individuais ou coletivos, por seus intercâmbios e seus conflitos (SOUZA et al., p. 

32). 

No âmbito dos atores que se apresentam nesta esfera de interações, a prevalência 

entre os delegados com direito a voto é de representantes da sociedade civil, que 

compõem algo entre 60% e 70% do volume, contra 30% a 40% de representantes do 

governo
114

. No âmbito da composição da sociedade civil, a maior parte é de movimentos 

sociais (38%), seguidos de entidades sindicais de trabalhadores (24%). 

O poder administrativo de convocação e de organização das Conferências é 

dividido: a convocação é responsabilidade do Poder Executivo Federal, diretamente ou por 

seus ministérios, e a organização cabe ao seu órgão de organização e execução (Ibid., p. 

36), a comissão organizadora.  

                                                                                                                                                                                
neste trabalho: 1) Conferências Nacionais como espaço público ampliado e espaço público institucionalizado; 

2) Conferências Nacionais como canais de participação para a expressão de interesses e disputas entre os 

sujeitos políticos; 3) Conferências Nacionais como espaços alternativos de representação ou instituições 

representativas; 4) Conferências Nacionais como espaços integrados de participação, deliberação e 

representação (vinculada às reformulações da teoria deliberativa).    
113

 Para Clóvis Henrique Leite de Souza e Roberto Rocha Coelho Pires (2013), o aprofundamento do debate 

sobre interface socioestatal no âmbito das Instituições Participativas representa uma mudança no foco dos 

estudos da participação social, que em virtude de sua gênese histórica de contestação da democracia 

puramente eleitoral - passível de remediação apenas pelo exercício coletivo do poder político – impulsionava 

apenas perspectivas que valorizavam atores sociais, limitando a análise de outras formas de interações 

Estado-Sociedade. Retomando trabalhos de outros autores, utiliza o conceito de interface socioestatal como 

“um dos possíveis espaços de intercâmbio, sendo composta por sujeitos sociais e sujeitos estatais com 

diferentes intenções e papéis atribuídos” (SOUZA; PIRES, 2013, p. 282). O pressuposto dos pesquisadores é 

de que a interface socioestatal permite o exercício de variadas formas de interação, presenciais ou não 

presenciais, entre sujeitos sociais individuais e coletivos, de maneira permanente e regular ou esporádica e 

eventual, com fundamento legal ou não, etc. 
114

 Este percentual aproximado foi extraído em uma operação simples sobre os dados de Enid Silva (2009), 

que relacionou todos os participantes das Conferências Nacionais investigadas no seu estudo para realizar o 

cálculo da distribuição percentual, incluindo os observadores, que são participantes sem direito a voto. Seus 

números, relativos aos fenômenos realizados entre 2003 e 2006, apontam que 55,1% (cinquenta e cinco 

virgula um por cento) são representantes da sociedade civil, 36,6% (trinta e seis virgula seis por cento) são 

representantes do governo e 8,3% (oito virgula três por cento) são observadores; estes últimos foram 

retirados da conta que ora se apresenta. (Cf. SILVA, 2009). Outras fontes, sobre dados mais amplos, pontuam 

que essa proporção é de 68% (sessenta e oito) contra 32% (trinta e dois) (ALMEIDA, 2015, p. 235). 
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A convocação pelo Poder Executivo
115

, aí entendido o chefe do poder ou 

Ministros das áreas envolvidas, é característica marcante e revela que quem faz mais uso 

das Conferências Nacionais são os governos, como expedientes de gestão.  

A Comissão Organizadora Nacional é o colegiado constituído como espaço 

decisório da etapa nacional da Conferência, geralmente composto por representantes dos 

segmentos que comporão a própria conferência (SOUZA, 2013, p. 58). São duas suas 

principais atribuições: formular atos regulamentadores do processo nacional (regras de 

participação) bem como atos orientadores das etapas subnacionais, cuja organização cabe 

aos poderes executivos de cada esfera federativa (SOUZA et al., 2013, p. 36); cabe-lhe, 

também, elaborar os relatórios finais, onde são reunidas as propostas debatidas e 

deliberadas, tornando-se os resultados oficiais do processo. 

Quanto às etapas interconectadas e escalonadas
116

, esta é uma característica 

institucional determinante da maioria das Conferências Nacionais, envolvendo etapas 

locais e estaduais preparatórias para o debate nacional, confirmando sua vocação para a 

gestão de políticas públicas que demandam articulação interfederativa, como a maioria das 

políticas sociais. 

Confirmando a relação já sugerida por outros estudos entre a efetiva estruturação da 

participação e as políticas públicas juridicamente institucionalizadas
117

, a capacidade de 

uma conferência exercer influência sobre decisões depende do desenvolvimento 

institucional da área e de quais agentes da sociedade civil estão mobilizados: em algumas 

áreas, as conferências fazem parte da estrutura gestora, com processos periódicos e de 

padrões estabilizados. Nas políticas públicas ainda em fase de institucionalização, as 

Conferências se apresentam como canal de agendamento político de temas (SOUZA et al., 

2013).  

                                                           
115

 Segundo o levantamento de Souza, 68% delas são convocadas por decreto presidencial ou por Portaria 

Ministerial. Este ato normalmente define três elementos do rito: o período de realização, o tema central e a 

composição do órgão responsável pela organização do processo (Comissão Organizadora). Há casos em que 

as conferências são convocadas pelo conselho setorial da área de política pública (se constituído em lei). (Cf. 

SOUZA, 2013, p. 57-58).  
116

 A estrutura escalonada é a realização das conferências em uma sequência de etapas conectadas entre si, 

em geral, etapas municipais, estaduais e nacionais, no caso das conferências típicas, a maioria delas.  
117

 Pesquisa que busca entender o processo de institucionalização dos Conselhos gestores de políticas 

mapearam algumas condições e suas correlações que determinaram a expansão de certos grupos de conselhos 

desde a promulgação da Constituição de 1988 e identificaram, dentre vários fatores, fenômenos de indução 

operando em períodos específicos que coincidem com a regulamentação federal dos sistemas de políticas 

públicas. (Cf. GURZA LAVALLE; BARONE, 2015, p. 56-58). 



72 

 

Reunidas diversas características que se repetem em muitas das experiências, as 

pesquisas propuseram o esboço institucional de uma Conferência Nacional Típica
118

: 1) 

processos de promoção do diálogo entre governo e sociedade; 2) convocação pelo Poder 

Executivo Federal, sucessivamente, por poderes Estaduais e Municipais; 3) organização 

por uma comissão nacional constituída para este fim, e de comissões organizadoras 

estaduais e municipais para as etapas subnacionais; 4) etapas subnacionais escalonadas, 

com eleição de representantes e elaboração de propostas visando o debate nacional; 5) 

etapa nacional com aprovação de propostas; 6) elaboração e publicação de um relatório 

final com diretrizes para o setor de política pública. 

Uma característica institucional das Conferências Nacionais que remete à sua 

potencialidade para conexões políticas entre diversos atores envolvidos, é que se 

apresentam como fenômenos em que há a necessidade de escolha formal de representantes 

pelos segmentos participantes de forma sucessiva nas etapas interconectadas. É uma 

característica importante no debate da legitimidade das intervenções dos representantes dos 

interesses da sociedade civil nesses espaços (SILVA, 2009).  

Essas questões sobre a legitimidade dos temas representados e/ou dos 

representantes que figuram nas Conferências Nacionais viabilizam também o debate sobre 

atores orgânicos a subsistemas de políticas pública, envolvendo conceitos como 

comunidades de políticas públicas (policy community), redes temáticas (issue networks) e 

as redes de políticas públicas (policy networks)
119.  

Com foco em questões específicas das relações de representação que ocorrem nos 

espaços participativos, Débora Rezende de Almeida (2015) oferece várias reflexões sobre 

este problema, dentre as quais parece relevante a de que a determinação do público afetado 

e a definição de quem são os representantes com direito a vaga nas Instituições 

Participativas se determinam em função das características desses subsistemas de políticas 

públicas e dos vínculos associativos que implicam representantes e suas bases.   

Quanto às características das políticas, Almeida menciona a variedade de arranjos 

institucionais de funcionamentos, pluralidades temáticas e suas especificidades, bem como 
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 O levantamento de Souza et al. (2013) compreendeu 82 (oitenta e duas) Conferências realizadas entre 

2003 e 2010 e apontou que 84,1% (oitenta e quatro virgula um por cento) dos processos de Conferências 

Nacionais são típicas.   
119

 Segundo Petinelli (2014), este debate da literatura das políticas públicas surgiu da problematização da 

metáfora do triângulo de ferro (iron triangle), inspirada na interpretação sobre os tipos de política e as 

relações entre atores governamentais, legisladores e grupos de interesse econômico no âmbito de cada uma 

delas. Segundo essa ideia, apenas três grupos de atores e suas negociações de interesses seriam determinantes 

para conformar a política pública: legisladores, as instituições do governo e os grupos de interesses 

econômicos.  
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sua transversalidade, questões de orçamentos, pessoas afetadas, etc., e pontua que esta 

complexidade demanda estudos particularizados no âmbito nos regramentos de cada um 

desses espaços (Ibid., p. 233). 

Quanto as relações entre os representantes da sociedade civil e as bases que os 

legitimam a falar em nome de determinado grupo ou tema, Almeida oferece alternativas de 

reflexão sobre os modos de garantir essa representatividade nos espaços das IPs, sugerindo, 

dentre outras coisas, arguir-se sobre segmentos e categorias representadas, forma de 

seleção dos representantes pelas suas entidades e as regras do procedimento que habilitam 

a participação (Ibid., p. 234).   

Sua análise demanda que se construam perspectivas particulares sobre cada 

subsistema, questionando a pluralidade dos atores envolvidos e seus interesses, as regras de 

seleção presentes nos ritos dos processos participativos e, essencialmente, o mapeamento 

do conflito que está implicado, para que se possa sempre considerar a perspectiva da 

renovação dos atores implicados
120

.       

A partir dos elementos teóricos levantados neste capítulo, procurou-se construir a 

narrativa do caso, segundo as considerações da nota metodológica.  

 

 

1.4. Síntese parcial 

 

 

O debate atual sobre a teoria participacionista envolve uma variedade de conceitos, 

contextos e pressupostos, como ficou demonstrado. Resumir as questões tratadas neste 

capítulo auxilia na assimilação dos meandros desta complexidade e favorece as 

considerações reservadas aos capítulos seguintes. 

Em primeiro lugar, procurou-se demonstrar que a participação, enquanto categoria 

da Teoria Democrática ligada ao pressuposto da igualdade política, tem sentidos restritos 

                                                           
120

 Quanto aos segmentos e categorias representadas, Almeida aponta que o desafio é pensar a inclusão 

além da divisão Estado-sociedade e perceber as questões da heterogeneidade da sociedade civil envolvida no 

debate. A respeito da questão da seleção dos representantes aptos se fazerem presentes nas Conferências, 

Almeida aponta a metodologia do rito escalonado de indicação ou eleição, que cabe a todo aquele que 

participa com direito a voto, valorizando a escolha por vínculo de pontos de vista, opinião e interesses. 

Por fim, no tocante as regras de participação, Almeida aponta a relevância da forma de incorporação de 

entidades nesses espaços, considerando que não se trata de locais de participação individual, mas 

coletiva, que as disputas pelos assentos revelam os conflitos de interesses daquela esfera de política e que é 

necessário manter espaços abertos à renovação (ALMEIDA, 2015, p. 234-236). 
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ou alargados, conforme as preferências normativas dos teóricos e que, portanto, há vários 

debates sobre participação, com compromissos diversos. 

Os teóricos da Democracia que atribuíram valor essencial à participação nos 

processos decisórios postularam contra o sentido minimalista e hegemônico de Democracia 

e a naturalização teórica dos déficits participativos das teorias realistas, constituindo um 

campo destacado de crítica à teoria democrática: o participacionismo.  

Esse campo, segundo a abordagem sistematizadora adotada, pode ser discriminado 

em três vertentes fundamentais, sendo as duas primeiras marcadas pelo caráter unitário 

forte, a saber, se apresentam como proposta de alteração radical da arquitetura institucional 

da democracia e decorrem de reflexões produzidas no contexto de polarização ideológica 

(Guerra Fria) sustentando, em certa medida, uma relação de oposição entre participação e 

representação. 

A pluralização institucional da democracia a partir da década de 1990 diversificou 

de lugares de interação entre representantes e representados e engendrou uma pluralização 

de atores de representação política. Estas transformações alimentaram novas reflexões à 

crítica democrática, fazendo convergir pesquisas sobre participação, deliberação, 

representação e movimentos sociais, como marca da terceira geração da teoria 

participacionista.   

Nesta geração, os compromissos normativos com a transformação da democracia se 

tornaram mais modestos, mas não menos comprometidos em produzir interferências reais 

nas dinâmicas de poder, na medida das possibilidades institucionais. Fora do exclusivo 

registro da participação direta, a participação institucionalizada se apresenta com vocação 

para o controle social de políticas públicas, a partir dos ritos e institucionalidades que se 

construíram em certos setores de ação governamental. 

Estas experiências têm estabelecido relações de representação, formal ou de fato, 

entre atores coletivos e os públicos pelos quais ou em nome de quem advogam, que os 

colocam como novos atores da representação política, um grupo de mediadores entre 

Estado e cidadãos com vocação para o controle social de políticas públicas. 

A legitimidade dessas relações pode ser analisada enquanto processos a partir da 

perspectiva de inserção institucional e interação das Instituições Participativas com as 

esferas do Estado e da sociedade. No mesmo sentido, a abordagem de arquiteturas da 

participação conecta o tema da participação com a accountability e oferece um conjunto de 

distinções conceituais que permite analisar relações de interface entre atores na 
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institucionalidade de determinadas políticas públicas, com vistas a reconhecer mecanismos 

que promovem tais interações para fins de controle social. 

Este é o conjunto de pressupostos que orienta a leitura dos fenômenos relativos ao 

presente estudo de caso, compreendendo a formulação do Plano de Educação vigente, da 

Lei nº 13.005, de 2014, e o processo da Conferência Nacional de Educação de 2010, que 

foi convocado pelo governo como expediente de instrução da elaboração da proposta do 

governo para este planejamento (o Projeto de Lei nº 8.035, de 2010). É um estudo focado 

na perspectiva da capacidade de influência da sociedade civil sobre a decisão final do PNE. 

Neste caso, o foco foi o mapeamento da atuação da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, segundo o que se definiu nas Considerações de Metodologia.  

Diante de tudo o que foi exposto, o caso é apresentado com as seguintes premissas: 

1) A participação analisada (âmbito da CONAE 2010) está no registro de 

procedimento participativo institucionalizado, compreendendo um fenômeno de 

representação de interesses na formulação do PNE vigente;  

2) É um fenômeno tomado como processo de controle social no âmbito da 

formulação do PNE, já que não tem capacidade decisória, tampouco mecanismo 

de efetiva vinculação instrutória; 

3) A cadeia de atos compreende o processo de formulação do Projeto de Lei nº 

8.035, de 2010 (fase executiva) e sua tramitação legislativa, até a edição da Lei 

nº 13.005, de 2014; 

4) Está focado na compreensão da incidência da CNDE, que é o fator de unidade 

da cadeia de eventos do fenômeno, cujo principal objetivo é positivar 

juridicamente mecanismos de financiamento para a educação pública; 

5) Toma a CONAE 2010 como expediente mais importante dentre os 

estrategicamente utilizados pela CNDE para construir sua capacidade política 

para influenciar a decisão pública; 

6) Respondendo à demanda da literatura sobre a legitimidade de sua incidência 

perante a sociedade como um todo e os interesses que representa, mapeia a 

conformação do conflito que leva a sua mobilização neste processo – as normas 

de financiamento e planejamento da educação básica pública. 

7) Respondendo à demanda da literatura sobre sua legitimidade enquanto 

representante de uma pauta, mapeia os seus métodos de atuação. 
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A combinação entre os métodos de atuação – que são suas estratégias de incidência 

política em todo o curso do fenômeno analisado – e as características institucionais de cada 

fase são os elementos nos quais se construíram sua capacidade de influência, o resultado de 

sua incidência.  

O uso das perspectivas analíticas do debate sobre legitimidade da incidência social 

(interações isoladas e na cadeia dos fatos) apresentou-se como caminho metodológico que 

permitiu a percepção de elementos importantes para o mapeamento da capacidade de 

influência. O objetivo não foi, diretamente, debater a legitimidade desta intervenção social, 

embora a contextualização do ambiente da disputa política e o registro concreto das 

intervenções possa permitir esse debate.  

 

 



77 

 

CAPÍTULO 2 – O CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO: 

FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA 
 

 

 A perspectiva que se adota neste trabalho para análise da Conferência Nacional de 

Educação de 2010 no contexto da formulação do Plano Nacional de Educação exige 

contextualização do conflito que mobiliza a ação da CNDE.  

 De forma sintética, o conflito está circunscrito à questão que permeia a política de 

educação desde o seu nascedouro, a saber, o papel da União no seu desenvolvimento. A 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE), desde sua criação em 1999, se 

mobiliza para a construção da institucionalidade jurídica que obrigue a União a ampliar os 

aportes de investimento público em educação básica pública de qualidade, disputando 

recursos públicos exclusivamente para educação pública, num cenário secular de 

desoneração do poder central quanto a esta missão.   

 Este capítulo se divide em duas seções: na seção 2.1, faz-se um breve relato dos 

antecedentes históricos e jurídicos do planejamento e financiamento da política de 

educação, prévios à Constituição de 1988; na seção 2.2 apresenta-se o cenário da política 

social de educação tal qual definido na Constituição de 1988, tratando das principais 

questões envolvendo a repartição de competências federativas, mecanismos de 

financiamento e planejamento em educação, com o registro das reformas constitucionais 

que ocorreram no período; na seção 2.3, relata-se a incidência política da “Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação” neste quadro, apresentando o histórico de sua formação, 

composição, repertório de atuação e, por fim, oferecendo uma visão panorâmica de suas 

principais realizações no âmbito do financiamento e do planejamento da política de 

educação.  

  

 

2.1. Planejamento e financiamento da educação a partir do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova (1932)  
   

 

 Os elementos jurídicos mais relevantes deste tema, no cenário jurídico brasileiro, 

são normas de vinculação de recursos, decisões políticas sobre investimento público e a 

definição de um planejamento para orientar o investimento às ações estratégicas, visando 
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superar as demandas da educação pública nacional, quanto à universalização de acesso e 

qualidade.  

 Embora não seja adequado referir-se a uma política de educação no Império e nos 

primórdios da República Velha, porque sequer havia o reconhecimento desta como uma 

demanda de abrangência nacional (SIMIELI, 2008, p. 109), importantes marcos 

institucionais desse período têm reflexos na conformação deste setor, a partir da década de 

1930. 

A Constituição do Império definiu a instrução primária gratuita como direito formal 

individual, sem atribuir competências para sua prestação (BRASIL, 1824)
121

. O Ato 

Adicional de 1834, que instituiu os órgãos legislativos nas Províncias do Império, 

transferiu aos poderes regionais diversas competências materiais e normativas, dentre elas, 

as relativas à instrução primária (BRASIL, 1834)
122

; para uma parte da historiografia da 

educação, esta é a raiz remota do baixo envolvimento do governo central com a educação 

primária (MARTINS, 2011: 50-52), embora esta ideia seja contestada
123

. 

A República Velha (1889-1930), marcada pela adaptação forçada do modelo de 

autonomia política do federalismo norte-americano ou dual (ALMEIDA, 2013: 27)
124

, 

esvaziou a intervenção da União nos Estados, marcando-se como período da 
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 Art. 179. “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 

seguinte. [...].    XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos”. [sic]. (BRASIL, 1824). 
122

 Art. 10. “Compete às mesmas Assembléas legislar: [...] § 2º Sobre instrucção publica e estabelecimentos 

proprios a promovel-a, não comprehendendo as faculdades de Medicina, os Cursos Juridicos, Academias 

actualmente xistentes e outros quaesquer estabelecimentos de instrucção que para o futuro forem creados por 

lei geral”. [sic]. (BRASIL, 1834). 
123

 Martins esclarece que essa é a tônica do discurso de Fernando de Azevedo sobre o Ato Adicional de 1834 

que “[...] suprimia de um só golpe todas as possibilidades de estabelecer a unidade orgânica do sistema em 

formação”. Segundo aponta, esta perspectiva sobre de causalidade entre a desoneração do poder central em 

matéria de educação ocorrida em 1834 e a institucionalidade que marca a distribuição de competências nessa 

política pública é contestada por Demerval Saviani e Fabio Konder Comparato. Para esses teóricos, o Ato 

Adicional não impediu que o governo central atuasse como coadjuvante, não vedou sua atuação, apenas 

estabeleceu a competência concorrente entre o governo central e os provinciais. A despeito da relevância 

destas opiniões, é de se considerar que parte dos esforços da sociedade civil empenhada na defesa da escola 

pública resume-se – justamente - a inserir comandos constitucionais e legais que obriguem a atuação dos 

entes federativos na política de educação, porque a mera previsão das competências para agir, desassociada 

de norma de responsabilidade ou de mecanismo que imponha custos políticos à inércia, jamais conseguiu 

implicar governos em ações continuadas e coerentes com as demandas nessa área. No mesmo sentido, Bucci 

e Vilarino (2013, p. 123), entendem – quanto ao tratamento jurídico atual – que a definição competências 

comuns e concorrentes de forma genérica na Constituição de 1988, sem a especificação da atribuição de cada 

ente federativo, não foi capaz de articular a ação cooperada e mobilizar reformas. 
124

 “Embora tenha se originado a partir de processo de formação diverso, fruto do que foi a descentralização 

política do Estado unitário que era o Brasil ao tempo do Império, a federação brasileira, que chegou com a 

República, plasmou-se à imagem e semelhança da matriz norte-americana. Também no Brasil, portanto, 

tivemos inicialmente o dual federalism, com esferas de competências estanques, enumeradas as da União, 

remanescentes as dos Estados, o poder central abstendo-se de interferir nos assuntos estaduais.  [...]. Em 

ordem cronológica praticamente coincidente com a norte-americana, transmudou-se em cooperativo nosso 

federalismo, basicamente a partir da Constituição de 1934.” (ALMEIDA, 2013: 27). 
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descentralização de atribuições administrativas e, no campo da educação, de consolidação 

de disparidades regionais (MARTINS, 2008: 66-68). 

A partir de 1930, as primeiras linhas de uma intervenção sistemática do Estado 

brasileiro em matéria de política de educação foram se desenvolvendo, com destaque para 

a criação do Ministério da Educação (BRASIL, 1930), que intensificou a agenda de 

debates sobre a adoção de uma política Estado nessa área. Neste contexto, foi fundada a 

Associação Brasileira de Educação (ABE) (XAVIER; CUNHA, 2010), com diversos 

especialistas do debate educacional, do qual se destacou, posteriormente, o grupo dos 

especialistas “renovadores” que o entrou para a historiografia da educação como os 

pioneiros da Escola Nova
125

 
126

 
127

. 

 A Escola Nova foi responsável pelas primeiras investidas no tema do 

financiamento e do planejamento em educação como forma de determinar a atuação 

regular do Estado, tendo formulado os principais documentos e ideias que influenciaram o 

tratamento dado à política de educação na Constituição de 1934, bem como esboçado as 

principais diretrizes do que quase chegou a ser o primeiro Plano Nacional de Educação 

brasileiro, o PNE de 1937 (CURY, 2015).  
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 Diana Vidal explica o que considera a “monumentalização” do marco histórico do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, de 1932: “O Manifesto reivindicava a direção do movimento de renovação 

educacional brasileiro, como se indicia em seu próprio título. Vinha a público no âmago das disputas pela 

condução das políticas do recém-criado Ministério da Educação e Saúde no Brasil (1930) e seu texto exibia 

um triplo propósito. [...] 3) por fim, ao descaracterizar as investidas anteriores na arena educacional 

(concebidas como escola tradicional ou mesmo como vazio de ações), o texto se produzia como marco 

fundador no debate educativo brasileiro. Daí também a insistência com que autores e educadores retornariam 

ao Manifesto em suas análises. [...] foi somente a partir dos anos 1980 que o Manifesto começou a ser 

revistado pela investigação acadêmica e que foram questionados seus dispositivos discursivos. [...] O século 

XIX e o início do XX passaram a atrair a atenção dos historiadores. Contrariamente ao diagnóstico traçado 

no Manifesto de um vazio de iniciativas, o período despontou como profícuo em ações educacionais 

promovidas pelo Estado e pela sociedade civil, e como relevante para a compreensão do debate educativo 

nacional. ” (VIDAL, 2013, p. 579-581, grifos nossos). 
126

 Diana Vidal também esclarece porque os signatários do Manifesto de 1932 entraram para a história como 

os pioneiros da educação nova: “... ao reunir a assinatura de 26 intelectuais e ao fazer uso do termo pioneiros 

no subtítulo, a publicação do Manifesto criava um personagem coletivo: os pioneiros da educação nova. A 

partir desse momento, a literatura sobre educação no Brasil voltaria com frequência a esse personagem 

coletivo e aos princípios enunciados nessa carta-monumento – como denominou Libânia Xavier (2002) –, no 

bojo de análises que pretendiam conferir uma interpretação sobre o estado da educação brasileira. ” (VIDAL, 

2013, p. 579). 
127

 “A posição dos educadores membros da ABE começou a se tornar bastante conflitante ao longo dos 

debates, o que resultou na criação de dois blocos antagônicos dentro da associação, que lutavam entre si pela 

hegemonia: o “bloco dos conservadores”, composto pelos educadores ligados à Igreja Católica e o “bloco dos 

renovadores”, composto por um grupo de educadores com ideias liberais (XAVIER, 2002). A IV e a V 

Conferências foram particularmente importantes, resultando na publicação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, em 1932, um documento que explicitava a visão do grupo dos renovadores. ” (SIMIELI, 

2008, p. 89). 
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O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932
128

, dispôs sobre a 

vinculação de recursos públicos para a política de educação e da utilização de fundos de 

natureza contábil como forma de instrumentalizar as ações do federalismo cooperativo 

(AZEVEDO, F.; TEIXEIRA, A. S. et al, 1932). A Constituição de 1934, sob sua 

influência, previu pela primeira vez o mecanismo da vinculação de receitas
129

 e a 

elaboração de um Plano Nacional de Educação mediante a edição de lei, dentre as 

competências na União
130

.  

A Carta Política de 1937 (BRASIL, 1937) tratou a política de educação como ação 

social em favor das classes mais pobres
131

 
132

, e aboliu a previsão acerca de planejamento e 

vinculação de recursos ao desenvolvimento do ensino (HORTA, 1982, p. 25).  

Na Constituição de 1946, a vinculação constitucional da receita dos impostos 

voltou a fazer parte da institucionalidade da política de educação
133

, mas não houve 

previsão sobre a elaboração de planejamento
134

, limitando-se a atribuir ao ente central a 
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 “[...] pareceu-me prudente situar, ainda que rapidamente, o que é afinal esse Manifesto, objeto de debate e 

comemoração. Com o subtítulo ‘A reconstrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo’, o documento 

foi publicado simultaneamente em vários órgãos da grande imprensa brasileira no dia 19 de março de 1932. 

Destaco apenas o jornal O Estado de S. Paulo, particularmente porque Julio de Mesquita Filho, proprietário 

da agência, também foi signatário. A ação pretendia alcançar a maior difusão possível no território nacional. 

Cecília Meireles, por exemplo, fez com que o documento fosse publicado no Diário de Notícias, no Rio de 

Janeiro. (VIDAL, 2013, p. 577-588). 
129

 Constituição de 1934: Art. 156 “[...] nunca menos de dez por cento, e os Estados e o Distrito Federal 

nunca menos de vinte por cento, da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos 

sistemas educativos” (BRASIL, 1934). 
130

 Constituição de 1934: Art. 150 “Compete à União: a) fixar o plano nacional de educação, compreensivo 

do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em 

todo o território do País; [...]  Art. 152 “Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 

organizado na forma da lei, elaborar o plano nacional de educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo e 

sugerir ao Governo as medidas que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem 

como a distribuição adequada dos fundos especiais”. (BRASIL, 1934).  
131

 Constituição de 1937: Art. 129 “A infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 

educação em instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela 

fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a possibilidade de receber uma educação 

adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. ” (BRASIL, 1937). 
132

 Constituição de 1937: Art. 129, segunda e terceira parte: “O ensino pré-vocacional profissional destinado 

às classes menos favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. Cumpre-lhe dar 

execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, 

dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos 

sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de 

seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao 

Estado, sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo 

Poder Público. ” (BRASIL, 1937). 
133

 Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Art. 169 “Anualmente, a União aplicará nunca menos 

de dez por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nunca menos de vinte por cento da renda 

resultante dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. ” (BRASIL, 1946). 
134

 O texto original da Constituição de 1946 teve quatro prescrições relativas a “plano”. No art. 5, inciso X, 

previu a competência da União para “estabelecer o plano nacional de viação”; no artigo 156, fez previsão à 

reserva legal sobre planos de colonização fundiária; nos dispositivos 199 e 198, previsão a planejamentos 

relativos ao desenvolvimento do Nordeste e da Amazônia. 
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competência para elaboração de diretrizes nesta matéria, conforme também esteve previsto 

na Constituição de 1934
135

.  

  O Brasil entrara, desde o Estado Novo, na era dos planejamentos públicos de apelo 

desenvolvimentista, do que decorreram os primeiros movimentos de fortalecimento das 

bases administrativa e burocrática do Estado
136

, com a criação do Departamento 

Administrativo do Serviço Público (DASP) (BRASIL, 1938), responsável por diversas 

decisões públicas estratégicas (HORTA, 1982)
137

. Na sequência, o nacional-

desenvolvimentismo do período de 1956-1961 consolidou a perspectiva burocrática, 

influência da qual a política de educação não passaria ao largo (Ibid., p. 205): o 

desenvolvimentismo situa a educação como instrumento do desenvolvimento econômico 

do país (Ibid., p. 46)
138

.   

Os governos militares (1964-1985) ficaram marcados pelos Planos Setoriais, 

subordinados aos planos globais do desenvolvimento (Planos Trienais) e, no âmbito da 

educação e de todas as políticas sociais, sua subordinação às prioridades do 

desenvolvimento econômico (Ibid., 193). Não por acaso, os estudos sobre o federalismo 

brasileiro registram este período histórico como o mais centralizador em matéria de 

decisões governamentais: as competências fiscais eram quase todas do governo federal e 

mesmo os recursos de transferência aos entes federativos subnacionais eram, em sua 
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 O texto original da Constituição de 1934 determina a competência da União “fixar o plano nacional de 

educação” (art. 150, alínea a), mas o inciso XIV do artigo 5º é expresso ao delimitar a competência da União 

apenas “traças diretrizes da educação nacional”. Uma perspectiva historiográfica entende essa redução de 

atribuições do ente central quanto ao planejamento como traço da influência liberal do “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova”, de 1932, que entedia “plano” como diretrizes gerais, ou seja, ‘plano de 

organização e administração do sistema educacional’, estruturado, inclusive, em artigos. (HORTA, 1982, p. 

20-22).  
136

 FERNANDES, Fabiana Silva. Planejamento educacional: uma abordagem histórica. Rev. educ. PUC-

Camp, 19 (1): 25-34, jan/abr, 2014, p. 30. “Na história, o estado desenvolvimentista situa-se entre a Primeira 

Guerra Mundial e a crise dos anos 1970/1980, período marcado pela concentração e centralização do poder 

no Estado [...]. Como consequência da atuação desse Estado, em termos políticos e administrativos, houve 

uma ampliação continuada da burocracia estatal e, em particular, de seu aparelho econômico, dando lugar ao 

aparecimento da tecnoburocracia ligada a um modo de gestão quase sempre autoritário da máquina estatal. 

Em termos econômicos, a intervenção do Estado se deu pela intervenção econômica no desenvolvimento 

industrial dos países latino-americanos, e em termos sociais, caracterizou-se pela ampliação dos direitos 

sociais e pela elaboração de políticas públicas, [...]”. 
137

 José Horta esclarece, em linhas gerais, que o DASP recebeu poderes orçamentários, materiais, de 

planejamento e controle sobre diversas dimensões da ação do Estado. Seus técnicos elaboraram diversos 

planos: Plano Especial de Obras Públicas e Reaparelhamento da defesa nacional (Decreto 1058/1939 para 

1939-1943): para Ministério da Educação e Saúde, destinou 3,8% dos recursos, todos voltados para 

construção civil. Plano de Obras e equipamentos: Decreto 6.144/1943. Plano Salte (Governo de Eurico 

Gaspar Dutra) – 1950 a 1954. (HORTA, 1982, p. 26-28). 
138

 É sintomático dessa perspectiva o fato de que o Programa de Metas de Juscelino Kubitschek tenha 

incluído as ações em matéria de educação nas estratégias de desenvolvimento da indústria de base, com 

vistas à intensificação da formação de pessoal técnico (BRASIL, 1958).  
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maioria, de realização fortemente vinculada às diretrizes da política determinada pelos 

burocratas militares
139

.  

Em termos de financiamento da educação, o período militar desconstituiu os fundos 

nacionais e subtraiu a norma constitucional de vinculação da receita dos impostos, 

mediante texto expresso: “[...] nenhum tributo terá a sua arrecadação vinculada a 

determinado órgão, fundo ou despesa
”
 (BRASIL, 1967)

140
. A medida somente foi revertida 

em 1983, com a Emenda Constitucional nº 24/1983 à Constituição de 1967, a “Emenda 

Calmon”, de autoria do ex-senador e João de Medeiros Calmon (BUCCI; VILARINO, 

2013, p. 125). 

Neste contexto, o relato chega à nova ordem constitucional inaugurada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

 

 

2.2. A política social de educação sob a Constituição de 1988 

 

 

Para uma visão tópica do tratamento que a Constituição de 1988 reserva ao direito à 

educação, vale destacar as quatro localizações mais importantes: 1) no rol dos direitos 

fundamentais sociais (Título II, Capítulo II, Art. 6º); 2) no tópico da organização político-

administrativa do Estado, tratando da repartição de competências legislativas e materiais 

entre os entes federativos (Título III, Capítulo II, Arts. 23 e 24); 3) no tratamento da ordem 

social (Título VIII, Capítulo III, Seção I) e, por fim; 4) no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), quanto à certas disposições de financiamento.   

O direito fundamental está tratado no rol dos direitos sociais, integrando 

hierarquicamente o título dos direitos e garantias fundamentais: 
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 A cientista política Marta Arretche (1999, p. 113-115) considera que as relações interfederativas no 

regime militar eram mais parecidas com as relações de um Estado unitário, em virtude de alguns 

determinantes de autonomia: a) controle político dos chefes do poder executivo das entidades subnacionais 

(Estados), que eram indicados pela cúpula militar; b) controle da política fiscal, marcada pela reforma dos 

anos 1960, que concentrou os principais tributos nas mãos do governo federal c) controle militar, uma vez 

que as políticas estaduais foram colocadas sob o comando do Exército nacional. Nesse quadro, os poderes 

políticos subnacionais funcionam como uma delegação do governo central, que é fonte exclusiva da 

autoridade política. 
140

 Constituição de 1967. Art. 65.  § 3º.  Ressalvados os impostos únicos e as disposições desta Constituição e 

de leis complementares, nenhum tributo terá a sua arrecadação vinculada a determinado órgão, fundo ou 

despesa. A lei poderá, todavia, instituir tributos cuja arrecadação constitua receita do orçamento de capital, 

vedada sua aplicação no custeio de despesas correntes. (BRASIL, 1967). 
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Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. (Idem.)  

 

 

A forma pela qual a Constituição de 1988 previu a satisfação deste direito está 

regulada no título da Ordem Social (Título VIII, capítulo III, artigos 205 a 214), 

determinando ao Estado a realização de uma política social. O tratamento constitucional 

desta política reúne ações de competência legislativa e material do poder público 

(relativamente à prestação deste serviço público obrigatório), e de competência regulatória 

(em relação às atividades da iniciativa privada) (BUCCI, 2008)
141

: 

 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988). 

 

 

Assim, numa perspectiva constitucional, o direito social fundamental à educação é, 

simultaneamente, elemento central de conformação de uma política pública social
142

 a 

cargo do Estado brasileiro e, em determinadas delimitações jurídicas, um direito público 

subjetivo
143

:  
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Esclarece Maria Paula Dallari Bucci, acerca da exploração da atividade de educação pela iniciativa 

privada: “A expressão ‘mercado’ nesse campo é utilizada por emulação, visto que as relações entre 

prestadores de serviço e seus usuários na área social, em especial na educação, é permeada por um caráter 

público que não pode ser reduzido às categorias aplicáveis aos serviços de cunho estrita ou 

predominantemente econômico. ‘Mercado de educação superior’, a rigor, é uma expressão imprópria”. 

(BUCCI, 2008, p. 786). 
142

 José Afonso da Silva esclarece que a Constituição de 1988 diferencia ordem social de direitos sociais, ao 

tratar de ambos os temas em títulos próprios, os direitos sociais no capítulo II do título II e a ordem social no 

título VIII, sem que isso implique separação radical. Tal cisão permite separar topicamente os objetos de 

tutela no título II dos mecanismos e aspectos organizacionais tratados no título VIII, acerca da prestação 

desses direitos em escala. (SILVA, 2002, p. 284). 
143

 Direito público subjetivo é um instituto jurídico elaborado em função da dicotomia básica entre direito 

objetivo (em inglês, law) e subjetivo (do inglês right), que procura assimilar a dupla face do fenômeno 

jurídico. Nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Junior, o direito é, ao mesmo tempo, objetivo, “[...] que não 

pertence a ninguém socialmente, que é um dado cultural, composto de normas, instituições”, mas é também 

subjetivo “[...] visto que faz, dos sujeitos, titulares de poderes, obrigações, faculdades, estabelecendo entre 

eles relações”. A definição “subjetivo” está associada à posição dos sujeitos de direito. Definir um interesse 

como um direito subjetivo é, também, uma imposição metodológica de sua exigibilidade jurídica, ou seja, é 

condição para sua realização operacional, por determinar posições ativas (o titular do direito que tem poderes 

de exigir ação ou omissão de outro) e passivas (aqueles que devem agir em conformidade a este direito). O 

titular do direito subjetivo é o favorecido pelo poder de usar normas jurídicas (direito objetivo) para obter dos 

órgãos do Estado a tutela coercitiva quanto ao interesse. A característica “público” do direito subjetivo 

denota que o fundamento de direito objetivo em que se sustenta o poder do sujeito é uma norma cujo 

conteúdo tutela um interesse de função social, não egoístico (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 145-154). É de se 

notar, portanto, que o direito fundamental social à educação tem uma conformação operacional complexa: 

paralelamente a sua exigibilidade individual no âmbito do acesso à educação básica (direito subjetivo), que 
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de: 

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria;          

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta 

irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. (BRASIL, 1988) 

 

  

Enquanto direito fundamental social a educação pública é serviço público essencial, 

mesmo quando franqueado à iniciativa privada (considerando que o poder público lhe 

autoriza e lhe fiscaliza a qualidade, nos termos do art. 209 da Constituição de 1988)
144

. 

Não é, segundo a escolha constitucional vigente, matéria de determinação central da ordem 

econômica
145

, mas da ordem social
146

, ainda que sua prestação tenha evidente dimensão 

econômica em função dos interesses de mercado.  

Enquanto política social, o tratamento constitucional do direito à educação está 

compreendido nos Arts. 205 a 214, em duas partes, assim consideradas: 1) nos Arts. 205 a 

210 estão definidas as principais diretrizes para realizar esse direito, especialmente, seus 

propósitos sociais, os princípios e os grandes deveres do Estado e da sociedade; 2) nos 

Arts. 2011 a 214, a distribuição de tarefas materiais entre os entes federativos no tocante à 

educação básica (Art. 211), sua ligação com as normas constitucionais que tratam dos 

recursos financeiros (Arts. 212 e 213) e, por fim, a norma de planejamento para articular e 

integrar ações de investimento público (Art. 214). 

 

 

                                                                                                                                                                                
permite a tutela jurisdicional de sua ofensa, está inserido no tratamento da ordem social (público), o que 

demanda importantes intervenções do Estado para realizá-lo com vistas à universalização de sua oferta. 
144

“Em todo caso, portanto, a ação do Estado em educação conserva seu caráter de direito da sociedade”. 

(BUCCI, 2008, p. 781). 
145

 O direito econômico é a disciplina jurídica de atividades desenvolvidas nos mercados, visando a organizá-

los sob a inspiração dominante do interesse social. (SILVA, 2002, p. 284-285).  
146

 Referindo-se aos direitos sociais dos trabalhadores e aos dilemas de sua localização na zona cinzenta entre 

direitos econômicos e direitos sociais, José Afonso da Silva oferece um exercício de interpretação 

constitucional capaz de evidenciar o caráter social do direito à educação em função da escolha política 

feita na Constituição de 1988, apesar de sua dimensão econômica: “Não é fácil estremar, com nitidez, os 

direitos sociais dos direitos econômicos. Basta ver que alguns colocam os direitos dos trabalhadores entre os 

direitos econômicos, e não há nisso nenhuma censura, porque em verdade, o trabalho é componente das 

relações de produção e, neste sentido, tem dimensão econômica indiscutível. A Constituição tomou partido 

a esse propósito, ao incluir o direito dos trabalhadores como espécie de direitos sociais, e o trabalho como 

primado básico da ordem social (arts. 7º e 193). É a posição correta. O direito econômico tem uma dimensão 

institucional, enquanto os direitos sociais constituem formas de tutela pessoal”. (SILVA, 2002, p. 285, grifos 

nossos).  
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2.2.1. Considerações jurídicas sobre o federalismo brasileiro 

 

 

As considerações jurídicas aqui referidas dizem respeito à repartição de 

competências, às regras do Título III da Constituição de 1988, nos artigos 18 a 33 (Da 

Organização do Estado.) Estas normas de organização político-administrativa da federação 

brasileira conformam o eixo principal da distribuição de poder entre os entes federativos; 

há outras determinações específicas ao longo dos temas distribuídos pelo texto 

constitucional. 

Nas palavras do constitucionalista José Afonso da Silva, referindo-se à técnica de 

enumeração de poderes dos entes da federação brasileira, “Competências são as diversas 

modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas 

funções” (SILVA, 2002, p. 477), o que remete à existência de diversas classes de 

competências que conformam os poderes dos entes autônomos.  

Há relação entre a noção jurídica de competência e o correspondente poder político 

de decisão e execução (BUCCI; VILARINO, 2013, p. 120), correspondente às 

competências legislativas e materiais, definidas no núcleo constitucional de repartição de 

poderes (artigos 18 a 33) e em toda a Constituição de 1988, que traduz as capacidades 

inerentes ao ente autônomo: auto-organização e auto legislação (ALMEIDA, F., 2013, p. 

15). 

A despeito da discriminação conceitual, a regra geral da técnica de repartição de 

competências, basilar ao federalismo dual, é a de que o detentor da competência legislativa 

tem a competência material ou administrativa correspondente, ou seja, o ente competente 

tem o “poder-dever de executar o serviço público correspondente” (BUCCI; VILARINO, 

2013, p. 121).  

Na Constituição de 1988, esta regra geral se expressa na determinação das 

competências materiais privativas e legislativas exclusivas da União (art. 21 e 22), 

remanescentes, na mesma natureza, as dos Estados (Art. 25, §1º) e estabelecida a 

delimitação da competência dos Municípios (Art. 30, incisos I e III a IX). 

Ocorre que o federalismo cooperativo brasileiro estabeleceu competências materiais 

ou administrativas comuns aos três entes federativos, obrigando-os a uma relação de 

solidariedade na execução daquelas tarefas, enumeradas no Art. 23 da Constituição de 
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1988, dentre as quais figura o dever de proporcionar os meios de acesso à educação
147

. Tal 

determinação acarreta uma variação da regra da congruência entre competências 

legislativas e materiais, porque a execução compartilhada das tarefas administrativas 

demanda ordenação da competência legislativa correspondente (ALMEIDA, F., 2013)
148

  

Na ordenação das competências materiais comuns, a Constituição de 1988 

estabeleceu a regra no parágrafo único do artigo 23, determinando a edição de uma Lei 

Complementar para regular a ação cooperada entre os entes federativos, para cada tema de 

política
149

. 

Na ordenação da competência legislativa concorrente entre União, Estados e 

Distrito Federal – estabelecida no Art. 24 – a Constituição de 1988 determinou uma ordem 

para a convivência equilibrada entre essas fontes de poder legislativo, segundo a qual “a 

competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” (BRASIL, 1988, Art. 24, 

§1º), cabendo a estados e ao Distrito Federal as normas complementares necessárias à 

execução de sua competência material e aos municípios a competência suplementar às 

legislações federal e estadual (Ibid., Art. 30, II). 

Especificamente quanto à política de educação, a norma de competência da 

legislação concorrente determina que “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre “educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 

pesquisa, desenvolvimento e inovação” (BRASIL, 1988, Art. 24, inciso IX). 

São estas as premissas basilares do federalismo em que se deve analisar a 

ordenação jurídico-institucional do dever público quanto à política social de educação.  

 

 

2.2.2. A organização das competências quanto ao ensino público obrigatório  
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 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V - 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. 

(BRASIL, 1988). 
148

 “De fato, como se percebe pelo cotejo dos artigos 23 e 24, as leis que servirão de embasamento para a 

execução das tarefas comuns serão, em sua maior parte, fruto da competência legislativa concorrente, em que 

cabe à União editar normas gerais e as demais esferas a legislação suplementar” (ALMEIDA, F., 2013, p. 

117) 
149

 Constituição de 1988, Art. 23. Parágrafo único: “Leis complementares fixarão 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” (BRASIL, 1988). Este dispositivo foi alterado pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006 (BRASIL, 2006b), o que sugere que tenha o “constituinte de reforma 

entendido ser mais adequado, na espécie, prever que mais de um diploma legal venha a ser elaborado para 

disciplinar a matéria, considerando-se a variedade de competências comuns previstas no artigo 23, [...]” 

(ALMEIDA, 2013, p. 116). 
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A Constituição de 1988 dotou o poder público de elementos normativos para 

executar as atribuições em matéria educacional “[...] com base na realização das atividades 

administrativas, da gestão dos recursos financeiros, humanos e materiais e tudo o que 

exigir a oferta do serviço público obrigatório” (BUCCI; VILARINO, 2013, p. 126). Mas 

na medida em que as competências comuns e concorrentes foram definidas de forma 

genérica, sem a especificação da atribuição de cada ente federativo, a ação cooperada não 

rendeu os frutos esperados e mobilizou reformas (Ibid., p. 123). 

As dificuldades de ordem jurídica que mobilizaram reflexões e mudanças 

constitucionais são: a) a inexistência de norma de cooperação na organização dos sistemas 

de ensino obrigatório (BRASIL, 1988, Art. 23, parágrafo único e Art. 211); b) a 

indefinição quanto à natureza jurídica da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional 

(BRASIL, 1996b) e; c) a inexistência de mecanismos jurídicos claros para operar a 

cooperação federativa. 

O Art. 211 determinou que o serviço público obrigatório de educação será prestado 

pelos entes federativos na forma de sistemas de ensino e, para tanto, distribuiu encargos 

determinantes de um regime de colaboração entre eles, de modo que: a) a União organiza 

o sistema federal de ensino e financia as instituições de ensino públicas federais; b) os 

Estados e o Distrito Federal atuam no ensino fundamental e médio; c) os municípios atuam 

no ensino fundamental e infantil
150

. 

A previsão da prestação do ensino obrigatório em sistemas e em regime de 

colaboração federativa conforma as competências materiais comuns dos entes federativos 

para garantir os meios de acesso à educação (Art. 23 da Constituição) e reclama a falta da 

Lei complementar que fixe normas de cooperação (Art. 23, parágrafo único). Mas é 

também um dos campos da competência material privativa, relativamente às atribuições 

administrativas de cada ente com a organização de seu próprio sistema de ensino (federal, 

estadual, distrital e municipal). 
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 Artigo. 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; § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. § 3º 

Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. § 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.  § 5º A educação básica pública 

atenderá prioritariamente ao ensino regular. (BRASIL, 1988). 
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No aspecto da competência concorrente, em respeito às lições do federalismo, a 

União deve emitir as normas gerais nos moldes do art. 24, §1º da Constituição de 1988, ao 

mesmo tempo em que lhe foi prevista a competência privativa para legislar sobre diretrizes 

e bases de educação nacional (artigo 22, inciso XXIV da Constituição). 

José Afonso da Silva (2002) entende que competência para legislar sobre diretrizes 

de educação foi arrolada no artigo 22 da Constituição por redundância, não sendo 

necessária diante da norma do art. 24, §1º
151

. Há estudiosos que questionam se a Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional (BRASIL, 1996b), de 1996, não cumpriria o 

papel de norma geral sobre a matéria, especialmente porque contém disposições sobre a 

organização da educação nacional, de cooperação, entre outros
152

.  

 

 

2.2.3. Normas de financiamento 

 

 

Ao lado das normas definidoras de competências materiais ou administrativas, a 

Constituição de 1988 determinou as fontes de recursos para o financiamento da educação 

em normas que regulam a obrigatoriedade do gasto, a equidade nacional, direito à 

qualidade do ensino e o regime de colaboração. 

Quanto às normas que regulam a obrigatoriedade do gasto público com educação, a 

Constituição de 1988 previu, no Art. 212, a vinculação de receita de impostos para a 
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 “A legislação concorrente da União sobre as matérias indicadas supra se limitará a estabelecer normas 

gerais. Nisso a Constituição foi, às vezes, redundante. Por exemplo, no art. 22, XXIV, dá como privativo da 

União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, enquanto no art. 24, IX, combinado com o §1º, 

declara caber-lhe legislar sobre normas gerais de educação. Não há nisso incoerência, como pode parecer. 

Legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e sobre normas gerais de educação somam, no fundo, a 

mesma coisa”. (SILVA, 2002, p. 501). 
152

 A existência de todo um título na LDB, o Título IV, consagrado à “organização da educação nacional”, 

reforça essa linha de argumentos, visto que há referência expressa à organização dos sistemas de ensino, em 

colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (Arts. 82 e s.). Mais do que isso, a 

LDB possibilita a integração federativa entre Estado e Municípios, facultando a esses a opção de “se integrar 

ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica” (art. 11, parágrafo 

único). A LDB tratou das competências da União no art. 92, cabendo destacar a atribuição de elaborar o 

Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 92, 1). 

Além disso, outorgou-se a ela o exercício das funções redistributiva e supletiva, devendo prestar assistência 

técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus 

sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória (art. 92, III). [...]...não obstante a 

relevância da Lei para fixar as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que esta norma em tese possui as 

características necessárias para articular o sistema educacional, efetivando a colaboração dos entes 

federativos. O que ocorre, talvez, é a deficiência de instrumentos para que essa articulação seja a direção 

vinculativa a orientar as condutas de cada um dos entes da Federação. ” 
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manutenção e desenvolvimento do ensino, dois conceitos importantes para compreender a 

intrincada trama do financiamento
153

.  

A obrigatoriedade da vinculação de um percentual fixo da receita dos impostos para 

a educação é uma tradição constitucional brasileira iniciada pela Constituição de 1934 e 

suspensa apenas em regimes autoritários
154

 
155

. É uma decisão de natureza política do 

Estado brasileiro que revela a importância desta política social para o poder Constituinte, 

que excetua a regra geral do sistema tributário para resguardar o investimento em 

educação
156

 e que desde a EC nº 59, de 2009, encontra-se desembaraçada das limitações 

imposta pela Desvinculação das Receitas da União (DRU)
157

.  

Outro conceito relevante deste dispositivo é o de manutenção e desenvolvimento do 

ensino, definido no artigo 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional
158

, 
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 Art. 212. 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. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 
154

 Como pudemos observar no relato histórico, tal norma foi subtraída do sistema jurídico na vigência da 

Constituição de 1937 e na Constituição de 1967, respectivamente nos regimes autoritários do Estado Novo, 

de Getúlio Vargas, e do período 1964-1985, dos governos militares.  
155

 Segundo Maria Paula Dallari Bucci, é uma tradição constitucional brasileira de mais de 80 anos, que só 

muito recentemente deu azo a mudanças efetivas com vistas a institucionalização de uma política de Estado 

de educação. A vinculação é reflexo da influência do “Manifesto dos Pioneiros da Educação”, de 1932. 

Somente foi subtraída nos períodos ditatoriais. (Cf. BUCCI, 2016). 
156

 Art. 167. São vedados:  [...] IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a 

destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 212, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º. 

(BRASIL, 1988, grifo nosso). 
157

 Merece apenas breve menção o conceito de Desvinculação das Receitas da União – DRU – que constituiu, 

até 2009, em relação à política de educação, uma limitação à regra de destinação obrigatória de recursos 

constitucionalmente determinada à manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição de 

1988). A desvinculação de receitas responde a um problema de política fiscal, ou seja, sobre a possibilidade 

de a União intervir na economia nos períodos recessivos, o que lhe obriga a ter margem maior de 

discricionariedade sobre decisões de gasto público. Teve início em 1994, com os planos de estabilização 

econômica e compreendeu a criação de fundos (Fundo Social de Emergência e Fundo de Estabilização 

Fiscal), posteriormente substituídos pelo mecanismo de desvinculação de receita (DRU). Seu objetivo é 

ampliar a flexibilidade orçamentária (Cf. SUZART, 2015).  O Art.76 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias foi introduzido pela EC n. 27, de 2000 e, a partir daí, sucessivamente (EC nº 42, de 2003 e EC nº 

56, de 2007), diferentes percentuais foram periodicamente sendo desvinculados de seus usos obrigatórios, 

impactando grandes volumes de recursos para a educação. A EC nº 59, de 2009, inseriu o parágrafo 3º ao art. 

76 do ADCT, determinando o retorno gradativo à regra da vinculação de recursos à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, até extinguir-se em 2011.   
158

 “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 
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que designa limites positivos e negativos em relação aos tipos de insumos nos quais podem 

ser gastos os recursos constitucionalmente vinculados da educação. Este é, aliás, um tema 

burocrático complexo, pois, a despeito da tentativa de clareza dos textos legais, governos e 

órgãos de fiscalização de contas têm sido probos em alargar interpretações para legitimar a 

aplicação de recursos destinados à educação em insumos indiretos
159

 
160

. 

Ainda no tocante aos recursos destinados ao financiamento da Educação, o Art. 

212, §5º da Constituição de 1988 designa uma fonte adicional de custeio da educação 

básica pública, a contribuição social do salário-educação, e consta neste artigo desde o 

texto original, sofrendo duas alterações que lhe conformaram o atual direcionamento
161

. 

                                                                                                                                                                                
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; VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, 

quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino”. (BRASIL, 

1996b, grifos nossos). 
159

 Um dos nove vetos à Lei 10.172, de 2001, que instrumentalizou o Plano Nacional de Educação de 

2001/2011 referia-se à meta do Item 11.3, subitem 13 (garantir recursos do Tesouro Nacional para o 

pagamento de aposentados e pensionistas do ensino público na esfera federal, excluindo estes gastos das 

despesas consideradas como manutenção de desenvolvimento do ensino), uma tentativa de proteger as verbas 

de manutenção e desenvolvimento do ensino quanto à prática instalada por todas as gestões públicas de 

utilizar seus recursos para o pagamento de pensões e aposentadorias dos profissionais da educação. Nas 

razões do veto, o presidente Fernando Henrique Cardoso considerou que tal medida comprometeria os cofres 

e os interesses públicos. (BRASIL, 2001c)   
160

 O Governo do Estado de São Paulo é alvo de recente questionamento de inconstitucionalidade. A ADI nº 

5.719, de 05 de junho 2017, exatamente em função de ter estabelecido normas de organização e gestão para a 

previdência dos servidores estaduais em desacordo com as regras constitucionais da vinculação de recursos à 

MDE, é exemplo disto. Na ADI, a Procuradoria Geral da República argui a inconstitucionalidade dos Arts. 

26, inciso I, e 27, ambos da Lei Complementar 1.010, de 1º de junho de 2007, que criou a São Paulo 

Previdência (SPPREV) para gerir, dentre outras coisas, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores 

Públicos (RPPS). O dispositivo questionado assim se expressa: “Art. 26. Os valores dos benefícios pagos 

pela SPPREV serão: I - computados para efeito de cumprimento de vinculações legais e constitucionais de 

gastos em áreas específicas. ” Segundo a PGR, tais normas permitem contabilizar despesas de natureza 

previdenciária nos pisos mínimos de aplicação de recursos obrigatórios em educação (além de outras áreas) 

afrontando o Art. 212 da Constituição e as normas de subvinculação, prejudicando a política de educação do 

Estado e dos municípios paulistas. A ação informa que houve contabilização irregular de gastos com inativos 

envolvendo recursos da MDE em diversos exercícios da administração estadual e sustentou, como 

fundamento do pedido cautelar para suspensão da referida norma, o fato de que, desde 2010, bilhões já 

haviam sido retirados da educação pública. (BRASIL; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2017). 
161

 Art. 212. [...] § 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição 

social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (EC nº 53/2006). § 6º As cotas 

estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas 

proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 

ensino. (BRASIL, 1988). 
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O salário-educação é uma contribuição social cobrada das empresas privadas
162

, 

correspondente a 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da folha de pagamento dos 

funcionários, cuja gestão cabe ao FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação)
163

, que distribui parte dos recursos em programas de alimentação, alfabetização 

de jovens e adultos, transporte de alunos, seguindo seus critérios, e repassa a outra parte 

para as secretarias estaduais e municipais de educação, proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados. 

A Constituição de 1988, no art. 213
164

, destinou os recursos públicos para as redes 

de educação básica pública
165

. As instituições privadas que estão aptas a receber recursos 

públicos vinculados foram assim definidas pela Lei de Diretrizes e Bases de educação
166

. 

Há, ainda, a norma constitucional de investimento em educação
167

, com base nas 

metas do planejamento, conforme a alteração introduzida no art. 214 da Constituição pela 
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 A contribuição social do salário educação foi instituída pela Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964. 

Revogada pelo Decreto-Lei 1422, de 23 de outubro de 1975, que lhe modificou as bases. O agente 

arrecadador é o Instituto Nacional do Seguro Social.  
163

 O Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação foi criado pela Lei nº 5.537/1968. É o agente 

administrador das verbas da contribuição do salário-educação.  
164

 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:  I - comprovem finalidade não-lucrativa e 

apliquem seus excedentes financeiros em educação; II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 

escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas 

atividades. § 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino 

fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver 

falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder 

Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. § 2º As atividades de 

pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições 

de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público. (BRASIL, 1988). 
165

 Neste tema, cabe o registro da atuação de um dos movimentos mais importantes sobre a defesa da escola 

pública no Brasil, a "Campanha em Defesa da Escola Pública", desencadeada em 1959 pelo educador e 

sociólogo Florestan Fernandes, por ocasião dos debates públicos em torno do Projeto de Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, visando combater o substitutivo encaminhado pelo deputado carioca Carlos 

Lacerda (Cf. XAVIER, 2010). Esse movimento foi o responsável pelo refinamento das concepções sobre a 

relação entre educação e sociedade em Florestan Fernandes, nas quais procurava denunciar a resistência das 

elites liberais brasileiras às reformas estruturantes, constituindo o que ficou conhecido como “dilema 

educacional brasileiro”, segundo o qual a realidade do subdesenvolvimento “[...] coloca necessidades que 

exigem a intervenção da educação e obstáculos a que essa intervenção se efetive” (Cf. SAVIANI, 1996, p. 

76).  
166

 Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias:       I - particulares em 

sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou 

jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo; II - comunitárias, assim 

entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, 

inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora 

representantes da comunidade;   III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de 

pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia 

específicas e ao disposto no inciso anterior; IV - filantrópicas, na forma da lei. (BRASIL, 1996b). 
167

 É importante diferenciar as normas de vinculação de recursos e a normas de investimento. A norma de 

vinculação constitucional de recursos é uma reserva à discricionariedade política dos governos, que ficam 

obrigados a aplicar ao menos aqueles percentuais mínimos no serviço público de educação. A norma de 

investimento, por seu turno, está em outra perspectiva, relativa à socialização das riquezas produzidas no 

país: são os pactos para o desenvolvimento da política de educação buscando objetivos concretos de 
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EC nº 59, de 2009, que acrescentou o inciso VI para determinar que a atuação conjunta dos 

entes federativos conduza ao “[...] estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do produto interno bruto” (BRASIL, 2009), o PIB. 

No mesmo sentido, a Lei 12.858, de 2013 destinou exclusivamente para a educação 

pública, com prioridade para a educação básica, os recursos provenientes participação no 

resultado da exploração de petróleo e gás natural (ou de sua compensação financeira)
168

.  

 

 

2.2.3.1. Subvinculações constitucionais, fundos especiais de natureza contábil e o 

federalismo cooperativo: funções supletivas e redistributivas em educação 

 

 

No tema do financiamento da educação, merecem destaque as normas que 

definiram subvinculações das verbas já constitucionalmente vinculadas à manutenção e 

desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição de 1988), cujo motor principal é o 

compromisso com equidade nacional e a qualidade do ensino, e que se revela importante 

instrumento das funções supletiva e redistributiva da União em matéria de educação, 

fortalecendo o federalismo de cooperação. 

Discorrendo especificamente sobre o federalismo cooperativo e as reformas 

constitucionais das EC nº 14, de 1996 (BRASIL, 1996a) e nº 53, de 2006 (BRASIL, 2006), 

que tratam dos fundos contábeis em questão, Paulo de Sena Martins (2001, p. 33) aponta 

que o regime de colaboração foi constitucionalmente determinado para dois temas 

específicos em matéria de educação: 1) organização dos sistemas de ensino (Art. 211, 

caput e §1º) e universalização do ensino obrigatório (Art. 211, §4º): 

 

 
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 

                                                                                                                                                                                
qualidade, universalização, acesso, permanência, inclusão, etc., e que demandam uma decisão política, 

definida em lei, sobre o quanto de recursos se quer aplicar na educação pública. Neste sentido, a meta 20 do 

Plano Nacional de Educação vigente (Lei nº 13.005, de 2014), que definiu percentuais do PIB para viabilizar 

as outras 19 (dezenove) metas concretas, é uma norma de investimento.  
168

 Dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta 

prevista no inciso VI do caput do art.  214 e no art. 196 da Constituição Federal. (BRASIL, 2013). 
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assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios;  

[...] 

§ 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. (BRASIL, 1988) 

 

 

Aponta o autor que dentre as funções dos entes federativos no âmbito da educação, 

a União foi imbuída, pelo art. 211 da Constituição de 1988, de três espécies de atribuições 

administrativas ou alocativas: 1) própria
169

; 2) supletiva; 3) redistributiva. Foram 

essencialmente as funções supletiva e redistributiva que ganharam destaque no âmbito das 

reformas constitucionais que instituíram os fundos contábeis, demonstrando viabilidades e 

possibilidades entre autonomia federativa e sistemas nacionais
170

.  

Sobre a função supletiva, fazendo referência ao Art. 211, §1º da Constituição 

Federal e a outros dispositivos constitucionais, diz o autor que esta “[...] advém da 

obrigação da instância federativa com maior capacidade de recursos financeiros e técnicos 

de auxiliar a de menor capacidade”, sendo certo que tal atribuição é papel específico da 

União como missão precípua de “...manter o equilíbrio federativo e, por conseguinte, o 

pacto federativo” (MARTINS, 2011, p. 33).  

Sobre a função redistributiva, corresponde à função de participar da redistribuição 

de recursos, com objetivo de equalização, que implica inclusive em redistribuição 

horizontal, entre municípios (Idem.).  

Os instrumentos para operar as funções supletivas da União são a assistência 

técnica e a financeira; o objetivo desses instrumentos, vale reiterar, é equalizar as 

oportunidades educacionais e o padrão mínimo de qualidade, a luz do texto constitucional 

(artigo 211, §1º da Constituição de 1988). O apoio técnico e financeiro da União tem por 
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 Segundo a classificação de Paulo Sena Martins (2001, p. 32), a função própria, acerca da educação, diz 

respeito à “[...] função indicada pela Constituição como a de atuação prioritária, e que deve, portanto, ser 

sustentada com as fontes orçamentárias típicas ou próprias – no caso da educação, a referente à manutenção e 

desenvolvimento do ensino”. Refere-se às atribuições materiais do próprio ente, que estão definidas, no caso 

da União, na primeira parte do §1º, do artigo 211 da Constituição de 1988, relativamente à competência de 

organizar o sistema federal de ensino e de financiar as instituições públicas federais.  
170

.  Referindo-se à institucionalidade da gestão da política educacional brasileira originada no Ato Adicional 

de 1834, que descentralizou a competência para a instrução primária atribuindo-a às Províncias (hoje, 

Estados), e fazendo extenso relato das mudanças jurídico-políticas pelas quais essa política passou no século 

XX, Jamil Cury (2008) assim se reporta ao ranço institucional sobre a ideia de um sistema nacional de 

educação: “Ora, essa tradição de mais de 164 anos foi criando e sedimentando uma cultura relativa à 

autonomia dos entes federados, sobretudo dos estados, no âmbito da educação escolar. Tal tradição se apoia 

não só na maior proximidade entre as fases de vida próprias da educação básica e os gestores das 

administrações estaduais e municipais, mas também nas relações de poder que os vastos sistemas de ensino 

propiciam em face dos cargos e das funções de confiança, entre os quais o da direção dos estabelecimentos. 

Nesse sentido, temos uma organização da educação nacional de acordo com o Título IV da atual LDB e não 

um sistema nacional. Nacional é a educação, na forma federativa em que comparecem competências 

privativas, concorrentes e comuns dos entes federativos.” (CURY, 2008, grifo nosso). 
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critério o valor nacionalmente definido de custo por aluno, com referência a um padrão 

nacional de qualidade (XIMENES, 2017, p 158). 

Esses fundos foram criados por duas emendas constitucionais ao artigo 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais (ADCT): a Emenda Constitucional nº 14, de 1996, que 

criou o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério), e a Emenda Constitucional nº 53, de 2006 (BRASIL, 2006b), 

que criou o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos profissionais da Educação). 

Originalmente, o art. 60 do ADCT
171

 previu a subvinculação de apenas 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos vinculados (Art. 212 da Constituição de 1988) às metas 

de universalização do ensino fundamental
172

 e erradicação do analfabetismo, sem detalhar 

a forma para tal subvinculação.  

A EC nº 14, de 1996
173

, alterando o artigo 60 do ADCT, criou o FUNDEF, 

prevendo a manutenção das subvinculações para universalização do ensino fundamental e 

estendendo-a à equidade dos gastos por aluno para corrigir disparidades regionais, à 
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 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (BRASIL; ADCT, 1988) Art. 60 (redação original): 

“Nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o Poder Público desenvolverá esforços, com a 

mobilização de todos os setores organizados da sociedade e com a aplicação de, pelo menos, cinquenta por 

cento dos recursos a que se refere o art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o 

ensino fundamental”. 
172

 Art. 21, inciso I: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio.  [...] Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 

9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante [...]”. (BRASIL, 1996b). 
173

 Art. 60, segundo a EC nº 14, de 1996: “Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta por cento dos recursos a que se 

refere o caput do art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino 

fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do 

magistério. § 1º A distribuição de responsabilidades e recursos entre os Estados e seus Municípios a ser 

concretizada com parte dos recursos definidos neste artigo, na forma do disposto no art. 211 da Constituição 

Federal, é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, de natureza 

contábil. § 2º O Fundo referido no parágrafo anterior será constituído por, pelo menos, quinze por cento dos 

recursos a que se referem os arts. 155, inciso II; 158, inciso IV; e 159, inciso I, alíneas "a" e "b"; e inciso II, 

da Constituição Federal, e será distribuído entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao 

número de alunos nas respectivas redes de ensino fundamental. § 3º A União complementará os recursos dos 

Fundos a que se refere o § 1º, sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não 

alcançar o mínimo definido nacionalmente. § 4º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

ajustarão progressivamente, em um prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um 

valor por aluno correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente. § 5º 

Uma proporção não inferior a sessenta por cento dos recursos de cada Fundo referido no § 1º será destinada 

ao pagamento dos professores do ensino fundamental em efetivo exercício no magistério. § 6º A União 

aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental, 

inclusive na complementação a que se refere o § 3º, nunca menos que o equivalente a trinta por cento dos 

recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal. § 7º A lei disporá sobre a organização 

dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e controle, bem como sobre a 

forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno.  (BRASIL, 1996a) 
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promoção da elevação geral dos salários do Magistério, bem como à qualidade do ensino. 

O percentual de subvinculação com estas prioridades era de 60% (sessenta por cento) das 

verbas constitucionais de educação (art. 212) dos Estados e Municípios. 

A EC nº 14, de 1996, foi regulamentada pela Lei nº 9.424, de 1996 (BRASIL, 

1996c). 

O mecanismo cooperativo do FUNDEF funcionava da seguinte forma: 1) pela 

determinação de um valor mínimo nacional por aluno (custo/aluno); 2) o acesso aos 

recursos por Estados e Municípios conforme o número de alunos efetivamente 

matriculados, em função custo/aluno; 3) os Estados e Municípios que não atingissem o 

valor mínimo por aluno, no âmbito de suas verbas arrecadadas, receberiam assistência 

financeira da União para assegurar o padrão mínimo nacional de investimento no ensino 

fundamental. 

Três foram as principais críticas ao FUNDEF quanto à operação de seus objetivos: 

1) os vetos à norma de regulamentação implicaram redução do complemento financeiro da 

União (BRASIL, 1996c)
174

; 2) a vinculação dos recursos ao ensino fundamental 

impossibilitou o investimento estrutural em educação infantil e ensino médio; 3) o 

custo/aluno era definido dentro de perspectivas de ajuste fiscal, sem meta de qualidade 

para fins de investimento, apenas o padrão de “gasto” já praticado (BRASIL, 1996c)
175

, 

além de outras incertezas jurídicas na própria determinação do custo/aluno, o que levou o 

governo federal, inclusive, a ser alvo de ação de inconstitucionalidade
176

. 
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 Art. 6º, §5º Na complementação da União, prevista neste artigo, é vedada a utilização de recursos da 

Contribuição Social do Salário-Educação, de que trata o art. 212, § 5º, da Constituição Federal. Razões de 

veto: “A Lei não deve impor restrição ao uso de fontes específicas para o pagamento das despesas do Fundo, 

sob pena de agravar a já excessiva rigidez orçamentária da administração pública.” (BRASIL, 1996d) 
175

 Art. 6º. [...] § 1 O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no § 4º, será fixado por ato do 

Presidente da República e nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a 

matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, 

observado o disposto no art. 2º, § 1º, incisos I e I. (BRASIL, 1996c). 
176

 Ao invés de considerar, para fins do cálculo previsto na lei de regulamentação do FUNDEF o valor da 

soma de todos os fundos estaduais, o governo federal passou a arbitrar o custo/aluno considerando os valores 

de cada fundo estadual isolado, o que implicou no esvaziamento do mecanismo, que foi construído 

justamente para complementar, por aportes financeiros da União, os fundos dos Estados mais pobres. A 

medida reduziu a função supletiva da União, provocando a análise de constitucionalidade de cinco decretos 

que arbitraram o custo-aluno: a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 71/2005, 

proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). A ação também apontou a 

inconstitucionalidade por omissão da União quanto ao cumprimento do Art. 60, §4º do ADCT, que 

determinara o prazo de 05 (cinco) anos para que fosse fixado um conceito concreto de custo-aluno-qualidade. 

O parecer da Procuradoria Geral da República dado na referida ADPF em 27/10/2016, opinou pelo não 

conhecimento da ação, em virtude da mudança do parâmetro de constitucionalidade, que veio com a 

instituição do FUNDEB pela EC n. 53, de 2006, mas reconheceu a procedência do pedido, no mérito. 

(BRASIL, 2005b) 
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A EC nº 53, de 2006 (BRASIL, 2006b)
177

, alterando novamente o artigo 60 do 

ADCT, criou o FUNDEB, mantendo a mesma forma geral de operação, mas prevendo 

mudanças que permitiram ampliar o alcance do investimento, criar meios para operar um 

padrão de qualidade no financiamento e forçar a União a assumir sua função supletiva.  

As novas condições estabelecidas para o FUNDEB são o produto das críticas ao 

FUNDEF: 1) a subvinculação foi destinada à educação básica, passando a incluir o ensino 

médio e infantil; 2) a destinação de 80% das verbas do FUNDEB à valorização do 
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 Art. 60, segundo a EC nº 53, de 2006: Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta 

Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se 

refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à 

remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:  I - a distribuição 

dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada 

mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de 

natureza contábil;   II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% 

(vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 

157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, 

todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao 

número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas 

respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da 

Constituição Federal;  III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 

208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano 

Nacional de Educação, a lei disporá sobre: a) a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus 

recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas e modalidades da 

educação básica e tipos de estabelecimento de ensino; b) a forma de cálculo do valor anual mínimo por 

aluno;  c) os percentuais máximos de apropriação dos recursos dos Fundos pelas diversas etapas e 

modalidades da educação básica, observados os arts. 208 e 214 da Constituição Federal, bem como as metas 

do Plano Nacional de Educação; d) a fiscalização e o controle dos Fundos; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006);  e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica; IV - os recursos recebidos à conta dos Fundos 

instituídos nos termos do inciso I do caput deste artigo serão aplicados pelos Estados e Municípios 

exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 

211 da Constituição Federal; V - a União complementará os recursos dos Fundos a que se refere o inciso II 

do caput deste artigo sempre que, no Distrito Federal e em cada Estado, o valor por aluno não alcançar o 

mínimo definido nacionalmente, fixado em observância ao disposto no inciso VII do caput deste artigo, 

vedada a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição Federal;  VI - até 10% (dez 

por cento) da complementação da União prevista no inciso V do caput deste artigo poderá ser distribuída para 

os Fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade da educação, na forma da lei a 

que se refere o inciso III do caput deste artigo;  VII - a complementação da União de que trata o inciso V do 

caput deste artigo será de, no mínimo: a) R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), no primeiro ano de 

vigência dos Fundos;  b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), no segundo ano de vigência dos 

Fundos; c) R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), no terceiro ano de vigência 

dos Fundos; d) 10% (dez por cento) do total dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo, a 

partir do quarto ano de vigência dos Fundos; VIII - a vinculação de recursos à manutenção e 

desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 da Constituição Federal suportará, no máximo, 30% 

(trinta por cento) da complementação da União, considerando-se para os fins deste inciso os valores previstos 

no inciso VII do caput deste artigo; IX - os valores a que se referem as alíneas a, b, e c do inciso VII do caput 

deste artigo serão atualizados, anualmente, a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, de forma a 

preservar, em caráter permanente, o valor real da complementação da União; X - aplica-se à complementação 

da União o disposto no art. 160 da Constituição Federal; XI - o não-cumprimento do disposto nos incisos V e 

VII do caput deste artigo importará crime de responsabilidade da autoridade competente; XII - proporção não 

inferior a 60% (sessenta por cento) de cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será destinada ao 

pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. (BRASIL, 2006b) 
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magistério, direcionando os recursos exclusivamente para a qualidade da formação e não 

para outros insumos indiretos; 3) para assegurar um padrão de investimento da União, 

foram constitucionalizados os aportes financeiros mínimos. 

O processo legislativo da EC nº 53, de 2006, foi fruto de intenso debate e disputa 

entre o governo federal e importantes movimentos sociais (BRITTO, 2015; MARTINS, 

2015)
178

, cuja mobilização se iniciara em função dos vetos à lei de regulamentação do 

FUNDEF e a insuficiência dos aportes da União, bem como dos vetos ao Plano Nacional 

de Educação do período 2001/2011 (PNE I) (BRASIL, 2011c), que também esvaziou os 

mecanismos de financiamento, sobre que será dedicado um aparte especial neste trabalho, 

adiante.  

Antes disso, importa agora conhecer mais um mecanismo ligado ao financiamento 

da Educação com vistas a um padrão de qualidade: o conceito de Custo Aluno-qualidade e 

a metodologia custo-aluno-qualidade inicial (CAQi). 

 

 

2.2.3.2. Qualidade do ensino e a busca por instrumentos para seu efetivo 

financiamento: o Custo Aluno Qualidade (CAQ) e a metodologia do Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQi)  

 

 

A implementação do instrumento de financiamento do CAQi e, posteriormente, a 

do CAQ, amplia a participação da União no financiamento de toda a educação nacional, 

maximizando sua função supletiva com vistas a um padrão de qualidade. 

A exigência de qualidade faz da política de educação uma política social 

singular
179

. A constitucionalização do direito à educação de qualidade exige do Estado 
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 “Um fato importante, neste período, foi o lançamento, em 1999, da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, que passou a articular em rede um conjunto de entidades educacionais. [...] A partir de 2002, a 

Campanha atuou mais diretamente na luta pelo cumprimento da Lei do FUNDEF e manteve 

permanentemente a bandeira da adoção do custo-aluno-qualidade. Seu papel seria decisivo para a mudança 

da qualidade de mobilização no processo de discussão do FUNDEB.” (MARTINS, 2011, p. 118-119). 
179

 Em extensa tese produzida sobre o tema da qualidade do ensino junto ao Departamento de Direito do 

Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Salomão Ximenes esclarece que o princípio 

da garantia do padrão de qualidade do ensino expressa um direito à educação além do mínimo existencial, 

marcando diferença essencial entre este e outros direitos sociais na Constituição. Seu trabalho aponta que o 

neoconstitucionalismo, como corrente de interpretação preponderante desde a segunda metade do século XX, 

teve o mérito de conferir exigibilidade a direitos fundamentais que, a despeito de sua baixa positivação legal, 

puderam ser amplamente tutelados pelo poder judiciário com base nas construções teóricas do “mínimo 

existencial” e, mesmo, da “reserva do possível”. Contudo, esses preceitos – que buscaram equilibrar a 

intervenção dos juízes sobre a discricionariedade administrativa – parecem ter se consolidado para além do 

campo das técnicas de julgamento, tendo se tornado preceitos de política pública, configurando limites às 

escolhas políticas no âmbito da ação governamental estratégica e em escala. A tese aponta que este 
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brasileiro uma visão de investimento (não de gasto), com vistas a processos de qualidade 

para além da própria prestação de serviços educacionais em si. A obrigação constitucional 

de planejamentos de médio prazo (Art. 214 da Constituição de 1988), que superam a 

temporalidade das mudanças eleitorais, deixa evidente que não se trata de um serviço 

público qualquer: é uma política de Estado
180

, estruturante de toda sua organização social.   

A Constituição de 1988 tem previsões expressas acerca deste tema: desde a redação 

original do art. 206, inciso VII, já consagrava a garantia do padrão de qualidade como 

princípio do ensino, e no Art. 211, §1º, ao referir-se à função supletiva e redistributiva da 

União para assegurar esse padrão mínimo de qualidade, demanda da União a assistência 

técnica e financeira para com Estados e Municípios.  

A LDB, em 1996, abriu o caminho para a operacionalização do cálculo do custo por 

aluno em relação a requisitos de qualidade, determinando que o padrão poderia ser 

mensurado através de quantidade e variedades de insumos designados como indispensáveis 

ao desenvolvimento do processo de aprendizagem (Art. 4º), deixando para a União a tarefa 

de definir este cálculo (art. 74)
181

.   

Os primeiros passos mais concretos para determinar padrões de qualidade vieram 

pelos instrumentos do FUNDEF e do FUNDEB, que foram responsáveis por acender o 

debate em torno do parâmetro nacional de custo por aluno. As leis regulamentadoras do 

                                                                                                                                                                                
entendimento tem sido lentamente relativizado pela jurisprudência, especificamente em função das 

prestações sociais em educação, citando julgado do STF: “Quando o direito à prestação positiva vem 

expresso na legislação ordinária, a chamada “cláusula de reserva do possível deve ser interpretada 

restritivamente”. (Cf. XIMENES, 2014). 
180

 A distinção entre “política de Estado” e “política de governo” incorpora a crítica de Maria Paula Dallari 

Bucci, para quem esta diferença não é de origem ou essencial, mas decorre de diferentes graus de 

institucionalização de certas decisões em política pública. Para Bucci, as políticas públicas nascem das 

decisões políticas tomadas por um determinado governo e, se alcançarem um certo nível de 

institucionalização, passam a ser relativamente protegidas dos ciclos políticos, tornando-se objeto de maior 

consenso no corpo social. Em crítica formulada à tramitação da então Proposta de Emenda Constitucional nº 

241, de 2016 (EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016), que estabeleceu o regime fiscal conhecido por congelar 

gastos com políticas sociais, Bucci pondera: “[...], em regra, as políticas nascem “de governo” e se convertem 

em “de Estado” à medida que se consolidam seus mecanismos de institucionalização, [...]. A política 

educacional de Estado [...], cuja estruturação no Brasil representa esforços de continuidade e coordenação 

que datam pelo menos da edição da Constituição de 1988, está ameaçada de ser “desidratada”, isto é, 

esvaziada das garantias indispensáveis à sua construção institucional, para ser entregue a decisões políticas 

de momento.” (Cf. BUCCI, 2016). 
181

 Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: [...] IX - 

padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. [...]. Art. 74.  A União, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão mínimo de 

oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz 

de assegurar ensino de qualidade. (BRASIL, 1996b). 
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FUNDEF
182

 e do FUNDEB
183

 determinaram algumas obrigações a todos os entes 

federativos para a efetivação de padrões de qualidade, mas apenas de forma genérica, sem 

estabelecer parâmetro para cálculo.  

O piso nacional do magistério da educação escolar pública também está inserido na 

discussão sobre qualidade, tendo sido constitucionalizado com emenda do FUNDEB, EC 

nº 53 (BRASIL, 2006b)
184

, e ganhado relevância após a promulgação da Lei nº 

11.738/2008, que chegou a ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade por alguns 

governadores. Julgada improcedente a ADI nº 4.167/2008, a Lei do Piso nacional acabou 

sendo implementada.  

Também a EC nº 59, de 2009, trouxe alterações que impactaram positivamente a 

viabilidade jurídica da educação de qualidade. Dentre outras medidas
185

, foi esta emenda 

que alterou o Art. 212, §3º da Constituição de 1988, para adjetivar a prioridade da 

distribuição do recurso ao ensino obrigatório, que já era genericamente tratado neste 

dispositivo, mas que passou a ser especificado, para assegurar prioridade na distribuição de 

recursos públicos ao ensino obrigatório com vistas à “universalização, garantia de padrão 

de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação” (BRASIL, 1988).    

Diversas organizações e movimento sociais se articularam para construir essa 

metodologia
186

. Após esses esforços, somado à relevância na Conferência Nacional de 

Educação de 2010, o Conselho Nacional de Educação, através de sua Câmara de Educação 

Básica (CNE/CEB), exarou o Parecer nº 8, de 5 de maio de 2010 (BRASIL, 2010b), 

consolidando a metodologia chamada “Custo Aluno Qualidade Inicial” (CAQi), como 
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 Art. 14. A União desenvolverá política de estímulo às iniciativas de melhoria de qualidade do ensino, 

acesso e permanência na escola promovidos pelas unidades federadas, em especial aquelas voltadas às 

crianças e adolescentes em situação de risco social. (BRASIL, 1996c). 
183 

A regulamentação do FUNDEB quanto à qualidade foi muito mais detalhada que a do FUNDEF, tendo 

previsto órgãos e comissões específicos e distribuídos atribuições entre todos os entes. Art. 38.  A União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão assegurar no financiamento da educação básica, previsto 

no art. 212 da Constituição Federal, a melhoria da qualidade do ensino, de forma a garantir padrão mínimo de 

qualidade definido nacionalmente. (BRASIL, 2007b). 
184

 A EC 53, de 2006 acrescentou o inciso VIII ao art. 206, que trata dos princípios aplicáveis à ministração 

do ensino, assim prevendo: Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]; VIII - 

piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei 

federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 

educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no 

âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Cf. BRASIL, 1988).  
185

 Objetos de alteração da EC nº 59, de 2009: extensão da obrigatoriedade do ensino à pré-escola (art. 208, 

inciso I), constitucionalização da duração decenal do Plano de Educação (art. 214, caput); obrigatoriedade de 

vincular o investimento em educação em percentual do PIB (art. 214, inciso VI) e o fim da DRU – 

Desvinculação das Receitas da União (sobre este tema, ver nota 157). (BRASIL, 2009). 
186

 Cf. Seção 2.3.4.5 
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uma proposta inicial e mínima, que deverá se desenvolver para alcançar definição de 

padrões mais ambiciosos com o tempo, no Custo Aluno Qualidade (CAQ). 

O cálculo desenvolvido procura mensurar quatro categorias de insumos mínimos a 

uma educação de qualidade, relativos a: 1) estrutura e funcionamento (equipamentos e 

materiais); 2) valorização dos profissionais da educação (remuneração, formação, número 

adequado de alunos por turma); 3) condições de acesso e permanência na escola (materiais 

didáticos, transporte, alimentação escolar e vestuário) e 4) gestão democrática (indicadores 

de qualidade e fomento ao controle social) (CARREIRA; PINTO, 2007, p. 29-31). 

Por fim, a obrigatoriedade de implementar o CAQi e de definir o CAQ foram 

juridicamente positivados na meta 20 do Plano Nacional de Educação vigente, a Lei nº 

13.005/2014, especificamente nas seguintes estratégias: 20.6 (implantação do CAQi em 02 

anos), 20.7 (implementação do CAQ como parâmetro de financiamento de todas as etapas 

e modalidades do ensino), 20.8 (definição do CAQ pelo MEC no prazo de 03 anos) e 20.10 

(obrigação da União em complementar recursos a Estados e Municípios que não atingirem 

o CAQi e, posteriormente o CAQ)
187

. 

Apenas para situar de forma didática uma das dimensões da amplitude do conflito 

envolvendo recursos públicos para educação básica pública, a questão da redistribuição 

federativa brasileira, a função supletiva e redistributiva da União e a pertinência do 

instrumento do Custo Aluno-qualidade inicial (CAQi), foram reproduzidos os dados 

extraídos de publicações que discutem a discrepância entre o volume de recursos recebido 

pelos municípios brasileiros e as atribuições conferidas ao ente local pela Constituição de 

1988 no âmbito da educação básica. 
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 “Aprova o Plano Nacional de Educação. Anexo. Metas e Estratégias. Meta 20. [...]. Estratégias. 20.6) no 

prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, 

referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional  e cujo financiamento 

será  calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será 

progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 20.7) 

implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de todas 

etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores 

de gastos educacionais com investimentos em 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 e transporte 

escolar; 20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com base em 

metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de 

Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara 

dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal;20.10) caberá à União, na forma da lei, 

a complementação de recursos financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não 

conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ”. (BRASIL, 2014). 
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 Em 2009, o percentual de matrículas da educação básica estava distribuído na 

seguinte proporção: a) União: 0,4%; b) Estados com 39,4% e c) Municípios com 46,2%
188

. 

A responsabilidade por creche – que representa o maior peso no custo da educação básica 

– estava na ordem de 65,6% à cargo dos Municípios. Mas a distribuição federativa dos 

recursos tributários (a repartição de competências tributárias) confere a todos os 

Municípios o total de 17% do montante arrecadado, contra 58% da União e 25% dos 

Estados (MAZDA; BASSI, 2009, p. 36-29; SANCHES, 2010, p. 36-39).   

Sobre uma certa visão concreta da situação financeira per capita da educação 

pública e do impacto da positivação jurídica do CAQi, que ainda demanda a homologação 

do Parecer CNE/CEB 8/2010, vide a síntese temática do Quadro 15A, em especial a 

Audiência Pública do dia 08 de outubro de 2013, do Senado Federal.  

 

 

2.2.4. O Plano Nacional de Educação 2001/2011, da Lei Federal nº 10.172, de 2001: 

disputas e vetos  

 

 

O planejamento em educação é tema diretamente ligado ao conflito do caso 

analisado, já que é a fonte jurídica que determina o patamar de investimento da União em 

educação. 

A concepção sobre planejamentos públicos no Brasil tem vínculo originário com a 

trajetória de atuação do Estado de modelo nacional-desenvolvimentista (SAVIANI, 1999, 

p. 127) que marcou a América Latina no século XX, com seus planejamentos globais, 

modelo identificado como uma política de industrialização para o desenvolvimento 

econômico, circunstância que acoplou à política social de educação uma perspectiva de 

caráter instrumental e subordinado (FERNANDES, 2014, p. 30). Nas palavras de Jamil 

Cury: 

 

A retrospectiva em relação aos Planos, quando se os lê a partir da emenda 59/09 

não é muito recomendável em termos de futuro. O projeto de 1936/37, bem 

como os Fundos estabelecidos a partir da lei n. 4.024/61 sucumbiram sob 

ditaduras políticas. O Plano de 2001 sucumbiu a uma espécie de ditadura 

econômica. (CURY, 2015, p. 422) 
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 A iniciativa privada cobre cerca de 13,95% do volume de matrículas na educação básica.  
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José Silvério Baia Horta (1982), discorrendo sobre sentidos do planejamento de 

educação em 1982, apontava para a consolidação de uma perspectiva meramente 

burocrática de Plano de Educação na então LDB (BRASIL, 1961), associada apenas ao 

aspecto gerencial de distribuição burocrática de recursos e atribuições (HORTA, 1982, p. 

49). Diagnósticos atuais, três décadas depois, não são muito diversos e apontam para o 

esvaziamento político e estratégico do planejamento enquanto ação governamental: 

 

 
O tipo de planejamento que se busca implementar a partir das diretrizes 

constitucionais de 1988 tem méritos, mas também problemas. [...] o principal 

problema talvez esteja refletido no diagnóstico de que, ao se reduzir o horizonte 

de ação possível do planejamento para o curto/médio prazo, condicionando-o, 

simultaneamente, ao orçamento prévio disponível, acabou-se, na verdade, 

transformando esta atividade em ação de tipo operacional-cotidiana do Estado, 

como são todas aquelas próprias da gestão ou da administração pública 

correntes. [...] . Ao longo de todo este período, esta função foi sendo esvaziada 

de conteúdo político estratégico, e robustecida de ingredientes técnico-

operacionais e de controle e comando físico-financeiros, em torno de ações 

difusas, diluídas pelos diversos níveis e instâncias de governo, cujo sentido de 

conjunto e movimento, se estes o têm, não é nem fácil nem rápido de identificar. 

A função planejamento foi convertida em PPA's de quatro anos[...]. 

(CARDOSO, 2014, p. 14-15) 
 

 

Segundo Dumerval Trigueiro, a intervenção do Estado na política social exige um 

equilíbrio dialético entre a racionalidade da ordenação, inerente a ideia de planejamento, e 

a decisão política que determina os critérios de legitimidade da ação pública: 

 

 
Se o plano se subordina inteiramente a decisão política, ele não é mais plano. 

Pois é a essência do plano ser uma instância de racionalidade que não se 

subordina inteiramente a decisão política, mas lhe serve de guia e complemento, 

também de contrapartida e antídoto; há entre os dois uma relação dialética por 

força da qual se evita tanto o tecnicismo apolítico quanto o politicismo 

irracional. (TRIGUEIRO apud. HORTA, 1982, p. 204-205) 

 

 

No plano jurídico-institucional, o texto original da Constituição de 1988 parecia 

correlacionar a ideia de planos orçamentários e financeiros com o planejamento em 

educação
189

, conforme se observa na antiga redação do Art. 214, segundo a qual, o plano 

nacional de educação teria duração plurianual
190

. Essa concepção tradicional de 

planejamento educacional, politicamente desconectada de metas e prioridades e sujeita 
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. Art. 165, §4º: “Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 

elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. ” (BRASIL, 1988) 
190

 Art. 214 (redação original): “A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do 

Poder Público que conduzam à: [...]”. (BRASIL, 1988). 
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apenas a medidas de controle formal de normas orçamentárias, é a mesma do período 

populista e do período autoritário, tendo refletido nas concepções do constituinte de 1988 

(KUENZER; CALANZAS; GARCIA, 1996)
191

.  

O problema desta concepção reside em sua incompatibilidade para gerir uma ação 

ordenada a objetivos democraticamente pactuados e, “[...] longe de ser disfuncional ao 

sistema vigente, caracteriza uma lógica que lhe tem sido própria: a lógica da 

incompatibilidade de controle da utilização dos recursos públicos” (Ibid., p. 58), com 

excessiva valorização da coerência entre orçamento e contabilidade como expediente 

central para excluir qualquer debate sobre as disputas políticas que subjazem às escolhas 

governamentais. 

A periodicidade decenal dos planos nacionais de educação modifica este quadro, 

pois permite que se construam consensos duradouros, menos sujeitos à rotatividade política 

e sua temporalidade eleitoral; mas a curta experiência brasileira pós-democratização 

demonstrou ser possível que a norma de planejamento não passe de carta de intenções.   

O art. 87, §1º da LDB (BRASIL, 1996b) já tinha previsto que o plano nacional de 

educação deveria ter duração de dez anos, mas apenas com promulgação da EC nº 59, de 

2009 é que tal parâmetro temporal foi constitucionalizado, com a alteração do artigo 214: 

 

 
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação 

para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas que conduzam a [...]. (BRASIL, 2009) 

 

 

Não é difícil perceber, neste contexto institucional, que o ideário sobre 

planejamento estratégico para a intervenção do Estado em determinada política pública se 

confunde com mera gestão burocrática e financeira, esvaziando suas questões políticas. 

Assim, não surpreende que o Plano Nacional de Educação do período 2001/2011 (Lei nº 

10.172, de 2001) (BRASIL, 2001b) teve neutralizadas suas disputas políticas por normas 
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 “Com certeza, na área de formulação de políticas educacionais nada se inovou no período de transição, em 

relação aos processos que caracterizaram tanto o período populista quanto o autoritário. Conseguiu-se, pelo 

contrário, e não por acaso, uma interessante mescla de populismo com autoritarismo, através de um processo 

que, ao pretender ser democrático contrapondo-se à centralização, terminou por caracterizar-se pela ausência 

de direção e pela fragmentação. [...]. O MEC, de instância articuladora da política nacional de educação, 

transformou-se em mera agência repassadora de recursos, a partir da análise de projetos, através de critérios 

nem sempre transparentes e defensáveis. [...]. Esta desarticulação, na ponta da pirâmide, acaba por 

reproduzir-se nas unidades federadas, [...]. Esta incompatibilidade, no entanto, longe de ser disfuncional ao 

sistema vigente, caracteriza uma lógica. ”   (KUENZER; CALANZAS; GARCIA, 1996, p. 56). 
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de responsabilidade fiscal. Seu processo contou com duas marcas relevantes: 1) a 

tramitação simultânea de dois projetos de leis de planejamento, opondo abertamente 

governo e segmentos da sociedade civil; 2) os vetos aos mecanismos de financiamento.  

Por determinação do art. 87, §1º da LDB
192

, de 1996, foi dado à União o prazo de 

um ano para encaminhar o Plano Nacional de Educação para apreciação do Congresso 

Nacional.  

A partir disso, os movimentos sociais ligados à defesa da educação pública se 

articularam para interferir no processo de formulação do planejamento educacional, com 

destaque para o “Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública”
193

, que teve sua proposta 

defendida pelo Deputado Federal Ivan Valente
194

 
195

, iniciando a tramitação do Projeto de 

Lei nº 4.155, de 1998, em 10 de fevereiro (BRASIL, 1998a), também conhecido como 

“PNE da sociedade”. O governo apresentou a sua proposta dois dias depois, em 12 de 

fevereiro de 1998, o Projeto de Lei nº 4.173, de 1998, que foi apensado ao primeiro 

(Ibid.)
196

. 
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Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da publicação desta Lei. § 1º A 

União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano 

Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos. (BRASIL, 1996b). 
193

 O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (FNDEP) mobilizou-se pela defesa do direito à educação 

pública, universal e gratuita no período do debate constituinte do Brasil, a partir de abril de 1987. São várias 

as atuações desse movimento social: participou das disputas pela elaboração do texto constitucional de 1988, 

fazendo frente às iniciativas da educação privada sobre os recursos públicos; participou da tramitação da Lei 

de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, de 1996, em forte interação com o poder legislativo; foi o 

principal articulador dos Congressos Nacionais de Educação (CONED) da década de 1990 e início de 2000. 

No CONED realizado em 1997, em Belo Horizonte, sob a articulação do FNDEP, consolidou-se o 

documento “PNE – Proposta da Sociedade Brasileira”. (Cf. SIMIELI, 2008, p. 103-108).      
194

 “Em 10 de fevereiro de 1998 deu entrada na Câmara dos Deputados o projeto de PNE elaborado pelas 

entidades educacionais que haviam se reunido nos I e II Congressos Nacionais de Educação (CONED). No 

primeiro CONED, realizado em Belo Horizonte entre 31 de julho e 3 de agosto de 1996, assumiu-se a tarefa 

de construir, de forma democrática e coletiva, um projeto de PNE em consonância com as aspirações da 

sociedade brasileira. DO cumprimento dessa tarefa resultou o texto ‘Plano Nacional de Educação: proposta 

da sociedade brasileira’, aprovado no II CONED, também realizado em Belo Horizonte, de 6 a 9 de 

novembro de 1997. Foi esse texto que, encabeçado pelo deputado Ivan Valente, então do PT-SP, e assinado 

por mais de setenta parlamentares e por todos os líderes partidário da oposição, foi apresentado à Câmara dos 

deputados, sendo identificado como PL (Projeto de Lei) n. 4.155/1998”. (SAVIANI, 2016, p. 275-276). 
195

 “O plano, conhecido como PNE da Sociedade Brasileira, consubstanciou-se no Projeto de Lei nº 4.155/98, 

[...]. A inesperada ação da sociedade forçou o governo Fernando Henrique Cardoso – [...] - a desengavetar o 

seu plano e encaminhá-lo em 11/2/ 98 à Câmara, onde tramitaria, de modo sui generis, como anexo ao PNE 

da Sociedade Brasileira, sob o número 4.173/98. ” (ROMANO; VALENTE, 2002, p. 97-98). 
196

 “Dois dias depois, em 12 de fevereiro de 1998, o governo enviou ao Congresso seu projeto, que recebeu a 

identificação de PL 4.173/1998. Um mês depois, em 13 de março, o projeto do governo foi apensado ao da 

oposição que, por ter sido apresentado antes, se beneficiou do direito de precedência. ” (SAVIANI, 2016, p. 

276). 



105 

 

A Proposição originária da Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, foi a do Projeto 

de Lei 4.155, de 1998 (PNE da sociedade), em sua forma; mas em seu conteúdo, foi 

bastante modificada pela interferência do governo no processo legislativo
197

 
198

. 

Ao final da tramitação, a Lei nº 10.172, de 2001, sofreu nove vetos, todos relativos 

a dispositivos de recursos financeiros, cuja fundamentação, não ordinário, referia-se aos 

dispositivos e às normas de proteção à regularidade fiscal (BRASIL, 2001c)
199

, tornando-o 

relativamente inócuo para operar seus objetivos. 

Vale destacar, por fim, que outra característica determinou a inocuidade do Plano 

Nacional de Educação de 2001 enquanto norma de ordenação da ação governamental, além 

dos vetos ao mecanismo de financiamento: a profusão de objetivos e metas, que 

“caracteriza um alto nível de dispersão e perda do senso de distinção entre o que é 

principal e o que é acessório”. De fato, foram 295 metas, em contraste ao que se 
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 Roberto Romano e Ivan Valente esboçam um quadro comparativo entre as disposições gerais do PL nº 

4.155/1998 e o texto da Lei nº 10.172, de 1998, asseverando: “O texto legal aprovado evidencia a distância 

entre o que a sociedade postulava, por meio do PL nº 4.155/98, e o que o Congresso aprovou. Para verificar 

isso, basta que comparemos apenas o definido como “Diretrizes Gerais” no PL nº 4.155/98 com os 

“Objetivos e Prioridades” (Item 2, da seção I – Introdução) do PNE aprovado”. (ROMANO; VALENTE, 

2002, p. 102-103). 
198

 Referindo-se ao teor das orientações já adotadas pelo governo federal na Lei de Diretrizes e Bases de 

Educação Nacional, de 1996, e no Plano Decenal de Educação para Todos, Jorge Fernando Hermida (2006) 

procura demonstrar o que seriam as orientações do governo federal quanto à proposta do Plano Nacional de 

Educação, pontuando que elas procuravam consolidar os compromissos já assumidos pelo governo com 

importantes agências de financiamento internacional, tendo como escopo os discursos de eficiência e 

qualidade do ensino. Referindo-se ao documento distribuído pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

para orientar os debates da elaboração do PNE, aponta que: “Nesta primeira proposta do Plano Nacional de 

Educação, já se vislumbram os princípios e a filosofia a ser encontrada mais tarde na proposta final do Poder 

Executivo. Nesta, encontra-se assegurado que a responsabilidade pela execução havia sido delegada para os 

Estados e Municípios; além disso, no texto também se observa o recuo da União em matéria de recursos e 

orçamento, pois consolida a racionalização e otimização dos recursos já existentes, acompanhado de um 

discreto aumento que, no prazo de dez anos, chegaria a atingir 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) – 

incluídos recursos provenientes do setor privado. Ao analisar as metas, percebe-se que há um repasse de 

responsabilidades da União para os Estados e Municípios. Em seu conjunto, o plano prioriza o Ensino 

Fundamental, através de metas concretas, sobretudo quando é ofertado para populações de baixa renda, em 

detrimento de outras áreas de ensino que ficam completamente desamparadas (a educação de adultos e o 

combate ao analfabetismo). A formação de professores considerada prioritária, fica inviável ao não se 

explicitar de onde virão os recursos para tal fim.” (HERMIDA, 2006) 
199

 As razões de oito dos vetos praticados foram fundamentadas, alternativamente, no art. 164, §4º da 

Constituição de 1988, em dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal ou com referência direta à ausência 

de determinações prévias junto ao Plano Plurianual (PPA). Apenas o veto ao item 11.3, subitem 7, 

mecanismo de federalismo cooperativo em matéria de financiamento (Orientar os orçamentos nas três esferas 

governamentais, de modo a cumprir as vinculações e subvinculações constitucionais, e alocar, no prazo de 

dois anos, em todos os níveis e modalidades de ensino, valores por aluno, que correspondam a padrões 

mínimos de qualidade de ensino, definidos nacionalmente), valeu-se de argumentos distintos, em defesa da 

indevida interferência entre esferas de poder federativo: “Conquanto seja inequívoca a relevância de tal 

disposição, não se mostra adequada a veiculação de conteúdo de tal natureza por intermédio de lei ordinária 

federal, que não tem o condão de obrigar Estados e Municípios, principalmente em matéria de vinculações e 

subvinculações constitucionais, razão por que a proposta estaria eivada de inconstitucionalidade por 

determinar interferência indevida entre as diversas esferas de poder." (BRASIL, 2001c). 
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apresentou no PNE 2014-2024 (BRASIL, 2014), com 20 metas prioritárias e suas 

estratégias de implementação.   

 

 

2.3. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação: a relevância da atuação nos 

temas do financiamento da educação pública. 

 

 

Ao longo das duas últimas décadas, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

(CNDE) tornou-se símbolo de atuação estratégica da sociedade civil em torno da defesa e 

promoção do direito à educação pública de qualidade. Suas principais formas de ação 

dirigiram-se para o tema do financiamento da educação e seu controle social, que são 

vistos como os principais instrumentos para consolidar outras pautas da educação
200

. As 

primeiras fontes de dados que inspiraram este recorte de pesquisa foram referências ao 

protagonismo deste ator social em trabalhos ligados ao tema do financiamento 

(MARTINS, 2011, 2015; BRITTO, 2015), o que sinalizava sua centralidade atual no 

âmbito desta política. 

 

 

2.3.1. Histórico e objetivo  

 

 

A CNDE é uma articulação ou rede brasileira de movimentos, organizações não-

governamentais, sindicatos e pessoas que atua na defesa do direito à educação pública de 

qualidade (CARA, 2010)
201

. Desde sua formação, está ligada à Campanha Global pela 

Educação (CGE) e à Campanha Latino-Americana e do Caribe pelo Direito à Educação 
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 De acordo com o Coordenador Geral da CNDE: “Embora a Campanha tenha uma história na área de 

financiamento, a grande disputa do coração dos ativistas da Campanha é pelo tema da diversidade, não pelo 

eixo de financiamento. O eixo de financiamento é praticamente o eixo de todos. Então, todos sabem 

debater financiamento.  Só que o eixo de diversidade é aquele que mobiliza o maior número de pessoas na 

sua identidade individual e acaba que esse é o eixo que a maior parte da delegação da Campanha quer”. 

Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017).   
201

 “Rede social que articula mais de 200 entidades de todo o Brasil incluindo movimentos sociais, 

organizações não-governamentais, sindicatos, associações de gestores e conselheiros educacionais, grupos de 

pesquisa, departamentos universitários, movimentos estudantis, grupos juvenis e comunitários, além de 

indivíduos dedicados à consagração do direito à educação pública de qualidade em todo o território 

brasileiro” (CARA, 2010). 
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(CLADE) (SIMIELI, 2008, p. 118)
202

, num processo de articulação internacional da 

sociedade civil para incidência no Programa “Educação para todos”, da Unesco. 

A formação da CNDE data de 1999, a partir da articulação de diversas entidades e 

organizações não-governamentais ligadas à agenda de defesa e promoção dos direitos à 

educação, em especial a Ação Educativa, Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), Fundação Abrinq pelo Direito da Criança e do Adolescente, dentre 

outras. O contexto de articulação inicial das primeiras entidades que compuseram sua rede 

remete ao evento internacional da Unesco “Educação Para Todos”, realizado em Dakar, 

Senegal, no ano de 2000
203

.  

Financia-se com recursos de organizações não-governamentais nacionais e 

internacionais (SIMIELI, 2008, p. 118)
204

, zelando por sua autonomia programática e de 

princípios
205

 
206

 
207

 
208

. 
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 Segundo o verbete “Campanha Nacional pelo Direito à Educação” do Dicionário do Grupo de Estudo 

sobre Política Educacional e Trabalho Docente, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 

Gerais: “No âmbito de sua atuação internacional, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação fundou e 

dirige a Campanha Global pela Educação (CGE) e a Campanha Latinoamericana pelo Direito à Educação 

(CLADE). Dedica-se a fundar, em parceria com suas congêneres em Angola e Moçambique, a Rede 

Lusófona pelo Direito à Educação (RELUDE). A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é também 

conhecida, simplesmente, como Campanha; Campanha Brasileira pelo Direito à Educação; Brazilian 

Campaign for the Right to Education (em inglês); Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (em 

espanhol).” (Cf. CARA, 2010). 
203

 De acordo com trecho da entrevista de Daniel Tojeira Cara: “Ela é fruto de um processo de articulação 

internacional da sociedade civil para incidência no Programa “Educação Para todos”, da Unesco. Esse 

programa, que depois foi incorporado como uma meta nos ODMs [Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio], estabeleceu 6 metas para a educação em 2000, que deveriam ser cumpridas por todos os países até 

2015. A sociedade civil ao redor do mundo se preparava para incidir em Dakar, quando seriam estabelecidas 

essas 6 metas gerais para educação no mundo, que, como eu disse, venceriam o prazo em 2015. Alguns 

brasileiros faziam parte desse esforço. Estávamos entre eles, especialmente por meio da Ação Educativa, 

ONG que à época era liderada por Sérgio Haddad, [...]. Aliás, fazendo um parêntese, mantivemos essa linha 

internacionalista, com muita revisão estratégica, pois fomos delegados oficiais na reunião de 2000, em Dakar, 

participando da delegação oficial brasileira do Governo FHC, [...]. Para ficar claro, fomos fundadores da 

Campanha Global pela Educação e surgimos ao mesmo tempo que ela, junto com Moçambique, Peru e outros 

países do Sul, além de países do Norte, como Reino Unido. Informação disponibilizada em entrevista. 

(CARA, 2017). O evento a que se refere o entrevistado é o Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar, 

no Senegal, em abril de 2000, por convocação da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

educação, a Ciência e a Cultura) no qual os países participantes se comprometeram a seis metas, e suas 

estratégias, de Educação Para Todos (EPT), a serem cumpridas até o ano de 2015. O conjunto dessas metas, 

com seus diagnósticos e estratégias, forma o “Marco de Ação de Dakar”. Essa ação, fundada em diagnósticos 

bastante sensíveis a respeito da falta de acesso à educação pré-primária, infantil (em sua maioria, de 

meninas), e ao alto grau de analfabetismo adulto (em sua maioria, de mulheres), determinou a implementação 

de várias estratégias, dentre elas: desenvolver planos de ações nacionais para aumentar o financiamento em 

educação e garantir envolvimento e a participação da sociedade civil na formulação, implementação e 

monitoramento das estratégias para o desenvolvimento educacional. (Cf. BRASIL, 2001a) 
204

 Segundo o estatuto da associação constituída para as necessidades operacionais e jurídicas da entidade 

(sobre o qual se faz considerações adiante), dedica-se “[...] às suas atividades por meio da doação de recursos 

físicos, humanos e financeiros, por meio da execução direta de projetos, programas ou planos de ações, ou 

por meio de convênios com instituições públicas e privadas.” (INSTITUTO CAMPANHA NACIONAL 

PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2011; 2016).  
205

 Segundo o Coordenador Geral da CNDE, a rede zela por sua autonomia programática, o que - por vezes - 

leva à inviabilização de parcerias. Ao citar seus principais financiadores, atuais e antigos, dentre eles Instituto 
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Atua com o objetivo de efetivar os direitos educacionais, tanto por sua positivação 

nas leis quanto por sua implementação, atuando com vistas a afastar ou neutralizar 

embaraços de ordem institucional. Os focos mais destacados de sua atuação para atender 

seus objetivos são: 1) ampliar fontes de investimento financeiro público em educação; 2) 

garantir controle social e uma gestão democrática desta política; e, especificamente 3) 

valorizar os profissionais de educação (SIMIELI, 2008, p 123). 

Neste sentido, é uma rede que se articula para reunir poder político visando 

influenciar as decisões do governo brasileiro, em diversas esferas de poder.  

 

 

2.3.2. Composição, esferas e direção 

 

 

A definição da CNDE como uma rede de entidades, organizações não 

governamentais e pessoas, deixa de revelar, à primeira vista, a natureza diversificada das 

entidades que a integram, o que decorre das peculiaridades institucionais da política 

educacional brasileira, especialmente o federalismo, como aponta Daniel Cara:  

 
A princípio, a ideia das campanhas era articular ONGs e sindicatos em defesa e 

promoção do direito à educação. Mas no Brasil foi diferente. A partir de 2003, 

nós decidimos, ir por um caminho diferente dos outros países no mundo, um 

                                                                                                                                                                                
C&A, UNESCO, UNICEF, FRESCE (Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación de América 

Latina y el Caribe), Instituto Natura, faz menção às parcerias rompidas em função desta preservação: “[...]. 

Não é correto aceitar o apoio financeiro de quem traiu uma regra de ouro no debate educacional e das 

políticas públicas. [...]. Já o Instituto Natura, com o David Saad, virou uma instituição impossível de dialogar 

e de aceitar recursos, pois ele tem colaborado com processos graves de privatização, [...] fazendo uso abusivo 

do poder econômico do grupo. Ademais, como a gente exige autonomia plena nas nossas ações perante os 

nossos financiadores, acabou existindo conflito com o Instituto Natura, e... bem, os projetos não foram 

renovados, devido às nossas exigências de princípios. Eles não deixariam de apoiar as medidas do governo, 

das quais são coautores. E nós exigíamos que eles recuassem de sua posição. Ficou insustentável [...].” 

Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
206

 Atualmente, tem um único financiador (CARA, 2017).  O Instituto C&A apoia expressamente o trabalho 

de advocacy da CNDE para positivação do direito à educação. (INSTITUTO C&A, 2015) 
207

 O Coordenador Geral da CNDE aponta, acerca do financiamento, que o contexto político brasileiro e a 

firme posição da rede quanto aos princípios que orientam o trabalho de advocacy afastaram os financiadores. 

“Agora, nós temos apenas um financiador institucional, o Instituto C&A, que já anunciou sua saída da pauta 

da educação. Vamos perdê-los também. [...]. Naquela época, o investimento social privado admirava nosso 

trabalho, feito com base em princípios. [...]. Porém, os tempos são outros e o governo atual é a própria 

representação do empresariado. Perdemos apoio ou os apoiadores impossibilitaram uma parceria conosco, 

por apoiar medidas desse governo”. Informação disponibilizada em entrevista (CARA, 2017).   
208

 Segundo informações do seu portal na internet, o Instituto C&A financia um variado volume de ações e 

entidades, não apenas educação, tendo promovido recente direcionamento de suas ações de apoio: “Em 2016, 

quando anunciamos a mudança em nosso foco de trabalho e um último ciclo de investimentos nos programas 

de Educação, sabíamos da importância de preservar nosso legado e o conhecimento que acumulamos nos 

últimos 26 anos” (INSTITUTO C&A, 2016). 
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caminho de articulação de entidades para além do binômio “organizações da 

sociedade civil e sindicatos”, que é o que acontece nos outros países. 

Aproveitamos a densidade societária que existia e ainda existe aqui, envolvemos 

movimentos sociais, como MST, envolvemos gestores, conselheiros de 

educação, além das ONGs e dos sindicatos. (CARA, 2017)  

 

 

Sendo um todo tão heterogêneo, composto por movimentos, pessoas, associações e 

sindicatos de interesses tão diversos, pode-se assimilar sua materialidade ou expressão a 

partir da observação de suas várias esferas de atuação: 1) o conjunto de entidades, 

organizações e pessoas; 2) os Comitês Regionais; 3) o Comitê Diretivo; 4) a Coordenação 

Geral ou Nacional.  

A rede da CNDE congrega um grupo de atores que se apresentam na forma de 

associações civis, fundações e entidades sindicais, além de movimentos sociais, bem como 

cidadãos, espalhados em todo o território nacional
209

. Nessa esfera, a coordenação da ação 

demanda poder de coesão e legitimidade
210

, e se manifesta na adesão das entidades da rede 

aos objetivos políticos e sociais afirmados e/ou referendados a cada dois anos, no 

Encontro Nacional
211

. 
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 Segundo o direito positivo brasileiro estabelecido pelo Código Civil (BRASIL, 2002), o enquadramento 

desta esfera da CNDE - a rede de entidades – é uma questão. O direito civil brasileiro confere personalidade 

jurídica, no âmbito das entidades sem fins lucrativos, a associações e fundações (artigo 44). O Coordenador 

Geral esclarece, a este respeito que: “Outros países têm outras composições, que seriam muito mais 

confortáveis pra nós; eles permitem, juridicamente, a afirmação de uma rede. no Brasil, isso é impossibilitado 

pelo código civil, [...]. Então a alternativa foi estabelecer uma associação, que é uma associação de amigos da 

Campanha, na prática. É uma associação legitimada pela rede para gerenciar as questões administrativas, o 

patrimônio e também responder juridicamente, caso haja algum questionamento sobre alguma ação da 

Campanha”. Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
210

 Neste sentido, considera-se que a não há mecanismos jurídicos de coerção, que obriguem as partes à 

adoção de determinadas condutas. O Coordenador Geral da CNDE esclarece, quanto a este aspecto: “A 

Campanha é consuetudinária. É uma rede extremamente unida e ela não tem uma Carta de Princípios e todo 

mundo de fora acha isso um absurdo. A questão concreta é que se tivesse uma Carta de Princípios ela 

adquiriria um grau institucional que praticamente tensionaria a presença de alguns atores dentro da rede da 

Campanha. Não é simples fazer trabalhar no mesmo sentido, afirmando uma vontade geral rousseauniana 

com o MST, a UNDIME e a CNTE, por exemplo, ou a UNCME, ou as ONGs do campo da Abong (dentro 

das ONGs do campo Abong existem divergências: Ação Educativa, CEDECA Ceará), etc. Não é fácil 

colocar todo esse grupo junto com a Fundação Abrinq, que pensa muito diferente e que não compõe o campo 

Abong, muito menos do MST. A Fineduca é uma entidade acadêmica, preciosista. Enfim, a vida não é fácil, 

mas tem dado certo.” Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
211

 Conforme consta no site da CNDE (2017): “O Encontro Nacional da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação acontece a cada dois anos e é o espaço destinado a avaliar o trabalho realizado, e definir as 

diretrizes de atuação da Campanha para o biênio vindouro. Participam representantes de toda a rede – 

prioritariamente do Comitê Diretivo e dos Comitês Regionais. O Encontro Nacional é a instância primordial 

para a definição da pauta política”.  Segundo Cara: “[...].Tem o Encontro Nacional (que antes chamávamos 

de Assembleia, mas não tem o caráter de Assembleia), que determina as pautas gerais da Campanha; [o 

encontro] envolve representantes delegados de toda a rede;” Informação disponibilizada em entrevista. 

(CARA, 2017, comentário nosso).  

http://www.campanha.org.br/quem-somos/comite-diretivo/
http://www.campanha.org.br/quem-somos/comites-regionais/
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Os Comitês Regionais da CNDE estão presentes em 23 (vinte e três) estados 

federativos, além do Distrito Federal
212

 e atuam no nível municipal e estadual, perante os 

poderes executivo e legislativo dessas esferas. São formados por entidades e pessoas dos 

vários segmentos e temas da educação, sem estrutura fixa, apenas coordenações regionais 

(CNDE, 2017).   

O Comitê Diretivo da CNDE é composto atualmente por 11 (onze) entidades, 

dentre associações civis, sindicatos, fundações e movimentos sociais (Quadro 1). A partir 

do Encontro Nacional e das diretrizes da Coordenação Geral, o Comitê Diretivo é quem 

“se pronuncia diante de questões de conjuntura, a partir do foco, das estratégias 

determinadas pelo Encontro Nacional” (CARA, 2017). 

A Coordenação Geral da CNDE é formada por uma equipe de profissionais, que 

são responsáveis por materializar em ações as diretrizes políticas definidas no Encontro 

Nacional e discutidas com o Comitê Diretivo Nacional, conjunturalmente, cabendo-lhe, 

ainda, dar suporte e mobilizar a rede, no âmbito dos Comitês Regionais (CNDE, 2017). A 

Coordenação Geral tem a missão de “fazer a articulação da rede, propor questões, tanto 

para o Encontro Nacional quanto para o Comitê Diretivo [...], representar politicamente, 

ser a porta voz” (CARA, 2017)
213

, e é formada por Coordenador/(a) Geral, 

Coordenador/(a) de Projetos, Assessor/(a) de Projetos, Assessor/(a) Administrativo-

Financeiro e Assistente (Quadro 1A).  

Além do alinhamento que se realiza pelos Encontros Nacionais, a comunicação 

entre as várias esferas da CNDE se efetiva por meio de listas virtuais, organizadas 

conforme a pauta conjuntural
214

.  

Juridicamente, foi constituído o “Instituto Campanha”, em 2011 (INSTITUTO 

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2011), uma associação que 

gerencia as questões administrativas, o patrimônio e responde juridicamente por ações que 

                                                           
212

 Aponta o coordenador nacional da CNDE: “[...] temos os Comitês Regionais, em 24 Estados do país, 

agora a gente vai ter o 25º, vão ficar faltando Acre e Rondônia, então estamos praticamente em todo o 

território nacional, em todas as regiões, já”. (CARA, 2017). 
213

 “Por que a Coordenação Nacional é importante? A Coordenação Geral? Porque, por exemplo, numa 

questão como a decisão da Lei do Piso (em que a UNDIME era contra e a CNTE era favorável), a Campanha 

tem que ser a afirmação não de um consenso, porque esse consenso é impossível de ser alcançado, mas de 

uma vontade geral bem rousseauniana, a partir dos princípios da Campanha, [...]. A Coordenação Nacional é 

a representante, a voz pública da campanha, e é a representante dessa vontade geral, em relação às questões 

educacionais.” Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
214

 Neste estudo de caso, foram utilizados alguns registros da lista criada para o slogan de incidência da 

CNDE na CONAE 2010, o “campanha-conae” (campanha-conae@googlegroups.com) e na tramitação do 

projeto de lei do Plano Nacional de Educação, “PNE pra valer!” (pnepravaler@googlegroups.com). Segundo 

o interlocutor da CNDE, esta última frente de atuação segue mobilizada e a ferramenta de comunicação ainda 

está sendo utilizada como instrumento “[...] porque o PNE, agora, está em vigência, então não faz sentido 

desmobilizar o movimento”. Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
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envolvam a CNDE (CARA, 2017). É uma associação que responde a necessidade de 

formalização jurídica, mas se reporta integralmente à atuação da rede e de suas esferas 

políticas de decisão (Campanha Nacional, Comitê Diretivo e Coordenação Geral), 

conforme se depreende das características de seu estatuto social. De forma coerente, por 

exemplo, seu objeto social é descrito e função da atuação da rede: 

 

 

O Instituto Campanha tem por missão contribuir para a promoção e defesa do 

direito à educação pública, gratuita e de qualidade para todas as pessoas, por 

meio de iniciativas e campanhas diversas, especialmente na forma de apoio 

permanente, continuado e planejado a ações, projetos e atividades da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação.  

Parágrafo primeiro. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação é uma rede 

composta por movimentos, sindicatos, organizações não-governamentais, 

entidades representativas de gestores e conselheiros educacionais, fundações, 

grupos universitários, estudantis, juvenis, comunitários, além de cidadãos, que se 

unem com objetivo de atuar pela consagração dos direitos educacionais, para que 

todas as pessoas tenham garantido o acesso a uma educação pública, gratuita e 

de qualidade. (grifos no original). 

 

 

Não havendo ressalvas explícitas, as referências deste trabalho à “CNDE” dizem 

respeito ao conjunto de entidades que a compõe, à rede como um todo. Quando for 

pertinente, será feita a distinção acerca de suas esferas, especialmente para identificar a 

autoria da narrativa dos fatos transformados em dados neste trabalho, uma vez conformam 

a versão da atual Coordenação Geral da CNDE.   

 

 

2.3.3. Formas de atuação: as estratégias 

 

 

Considerando o objetivo de efetivar o direito à educação perante a incidência sobre 

atores decisórios, a CNDE adota 06 (seis) eixos de ação (SIMIELI, 2008, p. 124), que se 

completam: articulação institucional, mobilização popular, produção e disseminação de 

conhecimento, comunicação e pressão sobre autoridades e a postulação perante o poder 

judiciário. 

Por meio da articulação institucional e social, a Campanha constrói alianças e 

parcerias com diversas organizações, movimentos e pessoas
215

, buscando presença em todo 

                                                           
215

 “A primeira estratégia é a articulação social e institucional, que é a própria composição, o próprio modo 

de ser da Campanha, que é uma rede de várias organizações e pessoas. Antes a gente tinha até como princípio 

a ideia de que a Campanha deveria ser uma coalizão exclusiva de organizações e movimentos, mas foi 

ficando cada vez mais evidente que isso significaria perder a potência de uma série de atores que não atuam 
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o território brasileiro. No âmbito nacional, promove encontros e trocas entre seus 

integrantes, disseminando conhecimentos e informações de relevância para as diversas 

frentes de incidências de sua rede, contribuindo para o fortalecimento do movimento e para 

o enraizamento qualificado nas articulações que busca construir com outros atores.  

Com as organizações internacionais, a articulação da Campanha foca-se na 

obtenção de endosso de suas ideias, conectando seu debate às principais propostas, 

documentos e iniciativas internacionais. Isto confere legitimidade ao conteúdo de suas 

intervenções e se torna instrumento para a estratégia de pressionar atores sociais e 

governamentais internos
216

.   

  Quanto à mobilização popular, a CNDE busca envolver estudantes, profissionais de 

educação, familiares, cidadãos e cidadãs em mobilizações locais e nacionais, realizando 

atos como a “Semana de Ação Mundial”, intensificando processos de comunicação
217

 
218

.  

As ações de comunicação, que incluem a produção e a disseminação de 

conhecimento, são centrais para consolidar entendimentos nas várias esferas de atuação 

sobre o tema de sua pauta de incidência política, fortalecendo todas as outras frentes de 

ação. Em termos de produção e disseminação de conhecimento, a CNDE se destaca pela 

                                                                                                                                                                                
dentro de organizações específicas, mas atuam em prol das políticas educacionais, como professores 

acadêmicos, pesquisadores, ativistas que já estão aposentados e que optam por ter uma atuação individual. 

Então a Campanha também abarca essa articulação institucional, social e política envolvendo organizações, 

movimentos e pessoas, os cidadãos e as cidadãs”. Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
216

 Desde seu surgimento, a CNDE fortalece e alimenta sua pauta através da articulação e incidência em 

organismos internacionais. Essas organizações correspondem e retroalimentam essa interação, emitindo 

opiniões oficiais que causam impacto interno no curso das ações de atores governamentais e sociais 

brasileiros. Para o Coordenador Geral da CNDE “[..] nossa incidência internacional só serve para alimentar a 

incidência nacional. [...], a gente sempre vai usar o mundo, os organismos internacionais e os mecanismos 

internacionais como espaço de constrangimento dos governos nacionais brasileiros, e agora governo Temer 

[...]”. Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017).   
217

 Segundo o Coordenador Geral da CNDE: “Outra estratégia é a mobilização social: não basta só realizar a 

articulação social e institucional, é preciso envolver um grande número de atores em torno das pautas. As 

principais ações de mobilização social são a “Semana de Ação Mundial”, que nesse momento, nesse período 

de vigência do Plano Nacional de Educação, no marco do plano, se dedica à avaliação do cumprimento do 

plano, [...], porque a ideia da Ação Mundial da Campanha Global é mobilizar por uma semana todo mundo 

sobre educação [...].” Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
218

 “A SAM (Semana de Ação Mundial) é uma iniciativa realizada simultaneamente em mais de 100 países, 

desde 2003, com o objetivo de envolver a sociedade civil em ações de incidência política em prol do direito à 

educação. Lançada pela CGE (Campanha Global pela Educação), a Semana exerce pressão sobre os governos 

para que cumpram os acordos internacionais da área, anteriormente o Programa Educação para Todos 

(Unesco, 2000) e, agora, os compromissos do Marco Ação Educação 2030 (Unesco, 2015). De 2003 a 2016, 

a Semana já mobilizou mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo! Apenas no Brasil, já são 1,2 milhão 

de pessoas mobilizadas. [...]. Coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação há 13 anos, a 

SAM brasileira acontece, em 2017, entre os dias 4 e 11 de junho em todo o território nacional. Ela precede a 

data de aniversário do Plano Nacional de Educação 2014-2024 (Lei n° 13.005/2014), sancionado dia 25 de 

junho de 2014, quando foi sancionado. Assim, a SAM brasileira está dedicada ao monitoramento do terceiro 

ano de implementação do PNE” (SEMANA DE AÇÃO MUNDIAL, 2017). 
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sistematização de informações sobre temas educacionais, com a produção de materiais 

impressos em linguagem acessível, bem como sua disponibilização na internet
219

.   

A frente de comunicação procura estabelecer um diálogo permanente com veículos 

de imprensa, especialmente no contexto de debates públicos, conferências, processos 

legislativos, pautando-se em sua utilização como meio – circular a informação - e 

finalidade – ocupar a opinião pública e produzir entendimentos sobre os temas de sua 

agenda.
220

. 

A pressão sobre autoridades é feita a partir de focos de ação eleitos com o objetivo 

de pressionar representantes dos poderes executivo e legislativo por decisões políticas e 

administrativas, em várias esferas, com destaque para o circuito nacional
221

. Em verdade, 

as demais formas de ação – articulação, mobilização, comunicação e disseminação do 

conhecimento – fornecem os insumos para que a pressão sobre a autoridade possa ser 

efetiva, que se apresenta como resultado de uma ação complexa, marcada pela intensidade: 

“...é a nossa ação estratégica mais reconhecida, mas ela é quase um ponto de chegada, ...” 

222
. 

É na estratégia de pressão sobre autoridade que ganha sentido e utilidade a 

incidência da CNDE nos espaços participativos institucionalizados, como as audiências 

públicas e as conferências nacionais. É também através deles que a rede se legitima como 

ator social de relevância no âmbito da política de educação:  

 

 
A Campanha sempre fez uso desses instrumentos, [...]; é praticamente 

constituinte da Campanha a ocupação dos espaços, [...]. Então, as audiências 
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 Muitas das publicações da CNDE sobre os temas do financiamento foram referidas ao longo deste 

trabalho e constam no apêndice de referências bibliográficas. 
220

 Segundo o Coordenador Geral da CNDE: “[...] a comunicação é trabalhada não como um meio apenas, 

mas também como uma atividade finalística da Campanha, que é fazer chegar nossa posição para o maior 

número de pessoas possível, que é ocupar a agenda pública, ocupar a opinião pública; nisso a gente é bem 

sucedido, considerando que somos uma rede que tem uma pauta de enfrentamento, muitas vezes, dos 

governos, da posição dos empresários na área de educação.” Informação disponibilizada em entrevista. 

(CARA, 2017). 
221

 “Claro que os Comitês Regionais pressionam as Assembleias Legislativas, o Poder Judiciário estadual... É 

evidente que no municipal, nas Câmaras de Vereadores, prefeituras, governos estaduais, os Comitês 

Regionais atuam. Mas na pressão sobre autoridades, a atuação mais concreta é em Brasília”. (CARA, 2017).  
222

“[...], o que é importante frisar é que nossa pressão sobre autoridades está menos calcada na ocupação de 

espaços, que é imprescindível, mas está mais calcada na soma da ocupação de espaços e agilidade de 

posicionamentos. Por quê? Porque eu não tenho recursos suficientes para estar sempre ocupando os espaços 

em Brasília, então eu tenho que ser mais ágil do que o governo, para ditar o ritmo. [...]. Então é muito mais 

uma situação de ditar o ritmo, [...] do que de ocupar os espaços de disputa. [...] O governo tem o poder 

absoluto: ele tem orçamento, ele tem discricionariedade, ele tem capacidade de fazer valer suas posições, ele 

tem emendas parlamentares, que pode utilizar como instrumento de negociação, [...], e nós temos 

argumentação, legitimidade e vontade de garantir o direito à educação. [...]: a gente tem que ser mais rápido 

do que o governo, a gente tem que aproveitar o fato de que os parlamentares têm muitas questões. [...], tem 

que ditar o ritmo”. Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
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públicas e as conferências servem como estratégia de legitimação, de exposição 

e legitimação das nossas pautas perante atores decisórios. [...]: a Campanha é 

parte do público fraco e de que ela tem que convencer o poder público a tomar 

atitudes. (CARA, 2017)  

 

 

A coordenação da CNDE esboça a seguinte compreensão sobre o alcance desses 

espaços para o objetivo de influenciar atores decisórios: 

 

 

Agora, não são nesses espaços públicos que se tomam todas as decisões. É 

ingênuo pensar que a partir do momento que você convence alguém numa 

audiência pública a situação está resolvida. Você tem que convencer na 

audiência pública e você tem que manter pressão para que aquela decisão, que 

foi debatida na audiência pública, seja levada a cabo em termos de ser 

incorporada numa lei. [...]. Assim, nosso trabalho é um trabalho de persuasão, 

mas que utiliza e ocupa estrategicamente espaços institucionais como mais uma 

esfera, com a consciência de que não é a esfera suficiente e decisiva para a 

tomada de decisão. (CARA, 2017)  

 

 

A estratégia da “justiciabilidade” leva a CNDE a optar, esporadicamente, pela 

provocação do poder judiciário para buscar decisões que efetivem certo direito positivo em 

sua pauta de atuação, quando os caminhos para disputa e debate políticos não se 

constituírem esferas hábeis para tanto: “é uma ação que a gente só usa quando é necessário, 

que é exigir perante o sistema judiciário o cumprimento das leis e das normas ou o bom 

senso em relação às normas” 
(CARA, 2017).   

 

 

2.3.4. Principais realizações da Campanha quanto ao financiamento da Educação 

 

 

2.3.4.1. As primeiras investidas: as “pautas negativas” 

 

 

A CNDE fez o primeiro ensaio de incidência sobre o sistema político no processo 

de tramitação do PNE de 2001/2011 (Projeto de Lei nº 4.155, de 1998), mobilizando-se 

para derrubar os vetos à Lei nº 10.172, de 2001, através de pressão aos membros do 

Congresso Nacional, sem êxito (CARA, 2017; SIMIELI, 2008, p. 155-156).  

Na sequência buscou viabilizar o FUNDEF, da EC nº 14, de 1996, com a ADPF nº 

71, de 2005 (BRASIL, 2005b). Como exposto anteriormente, esse fundo apresentava um 

mecanismo para determinação de valor mínimo nacional por aluno, o (custo/aluno), a partir 
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do qual os Estados e Municípios acessavam recursos em montante proporcional ao número 

de alunos efetivamente matriculados. Com isto buscava equalização da distribuição dos 

recursos, mediante assistência financeira da União para assegurar o padrão mínimo 

nacional de investimento no ensino fundamental. 

Além do mecanismo de cálculo de custo por aluno ser baseado numa perspectiva de 

ajuste fiscal
223

 e a lei ter sofrido vetos que implicaram redução do complemento financeiro 

da União, o governo federal arbitrou uma interpretação quanto a forma de fazer o cálculo 

na fase de aplicação da lei do FUNDEF para reduzir ainda mais o montante dos repasses. 

Ao invés de proceder a cálculos sobre o exercício financeiro anterior, a partir de 1999 o 

governo federal passou a editar sucessivos decretos para arbitrar o valor do custo/aluno
224

. 

A análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal ainda pende de julgamento (BRASIL, 

2005b), ou seja, a iniciativa não produziu resultados úteis à incidência da CNDE
225

. 

 

 

2.3.4.2. O movimento “FUNDEB pra valer!” e o prêmio Darcy Ribeiro 2007   

 

 

Atualmente envolvido no debate legislativo do novo FUNDEB
226

, o Coordenador 

Geral da CNDE relembra o início da história desde instrumento de política pública: “Nossa 

trajetória de incidência política começa no FUNDEB” (CARA, 2017).  

A Campanha teve reconhecida influência no processo de formulação do FUNDEB, 

desde quando a PEC 415, de 2005 (BRASIL, 2005a), começou a ser discutida no MEC, em 

março de 2004
227

, até a construção da Lei 11.494, de 2007
228

, que regulamentou a norma 

                                                           
223

 Cf. nota 176, que traz as informações sobre o julgamento da ADPF 71. 
224

 Decretos 2.935, de 11 de janeiro de 1999; 3.326, de 31 de dezembro de 1999; 3.742, de 1 o de fevereiro de 

2001; 4.103, de 24 de janeiro de 2002; 4.580, de 24 de janeiro de 2003; 4.861, de 20 de outubro de 2003; 

4.966, de 30 de janeiro de 2004; 5.299, de 7 de dezembro de 2004, e 5.374, de 17 de fevereiro de 2005. 
225

 A CNDE percebeu que “[...] pautas negativas são necessárias, mas, em geral, elas não coadunam muitas 

forças políticas”, e, então, passou a direcionar sua atuação para construir caminhos para a efetivação do 

direito à educação. Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
226

 Esta discussão está acontecendo nos debates do processo legislativo da PEC 015/2015, com a finalidade 

de tornar o FUNDEB um instrumento permanente de financiamento da educação básica pública, segundo o 

teor de sua ementa: “Insere parágrafo único no art. 193; inciso IX, no art. 206 e art. 212-A, todos na 

Constituição Federal, de forma a tornar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb instrumento permanente de financiamento da educação 

básica pública, incluir o planejamento na ordem social e inserir novo princípio no rol daqueles com base nos 

quais a educação será ministrada, e revoga o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 

(Cf., BRASIL, 2015). 
227

 “A partir de 2004 foram realizados os primeiros colóquios, organizados pelo MEC, para discutir a 

proposta preliminar do FUNDEB, dos quais participaram gestores estaduais e municipais de educação, além 

de representantes de movimentos sociais”. (MARTINS, 2011, p. 197). 
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constitucional, tendo coordenado o movimento denominado “FUNDEB pra Valer!” 

(SIMIELI, 2008, p. 122). Através deste movimento a CNDE procurou canalizar a atuação 

de sua rede de entidades, bem como a opinião pública, para dar identidade à pauta que 

defendia
229

, em meio a uma acirrada disputa envolvendo muitos atores sociais, 

governamentais e do mercado
230

 
231

.  

A principal bandeira da CNDE no FUNDEB era que o instrumento de 

financiamento redistributivo e supletivo se estendesse a toda a educação básica (dos 04 aos 

17 anos, compreendendo educação pré-escolar, ensino fundamental e médio) (BRASIL, 

1996b) e incluísse a educação infantil (creches), visando superar os problemas do modelo 

do fundo anterior, o FUNDEF, que valorizara apenas a educação fundamental (ciclo do 1º 

ao 9º ano, atualmente). Junto com muitas outras entidades, demandava ainda a ampliação 

dos aportes da União para complementação do fundo, em cumprimento de sua função 

supletiva.   

A atuação da Campanha Nacional pelo Direito à Educação na tramitação da PEC 

do FUNDEB teve amplo reconhecimento da sociedade, culminando na sua premiação pela 

Câmara dos Deputados através do Prêmio Darcy Ribeiro
232

, de 2007
233

.  

                                                                                                                                                                                
228

 Cf. A Lei nº 11.494/2007 é fruto do debate produzido pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro 

de 2006 (BRASIL, 2006c). Para a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ao oferecer uma proposição 

com efeitos imediatos e que tramitaria em regime de urgência, “[...] o governo interrompeu, 

contraditoriamente, o processo minimamente democrático que marcou o período de elaboração da EC 53 e 

havia permitido um rico e intenso processo de discussões, críticas, manifestações e participação da sociedade 

civil no desenho final do novo modelo de financiamento da educação. [...]. O curto prazo de tramitação 

deixou poucas possibilidades de participação da sociedade, mas alguns dispositivos foram alterados e outros, 

introduzidos. ” (Cf. EDNIR; BASSI, 2009, p. 111).  
229

 A identidade de sua pauta na tramitação do FUNDEB contou ainda com movimentos temáticos de pressão 

pública, como o movimento “Fraldas Pintadas” e “Carrinhata”, produzidos para sensibilizar a sociedade e o 

sistema político sobre a relevância do financiamento da educação infantil. Dentre outras coisas, esses fatos 

auxiliaram a pressionar o então Ministro da Fazenda, Antônio Palocci, a fazer com que tramitação da EC 53, 

de 2006, então paralisada, voltasse a andar. (Cf. EICKELBERG, 2009, p. 77). 
230

 A pesquisa de Paulo de Sena Martins registra os bastidores e as principais discussões do federalismo 

cooperativo na tramitação do FUNDEB, incluindo a interlocução das entidades e movimentos sociais. Em 

seu registro, além da Campanha Nacional pelo Direito à educação, várias entidades e atores sociais 

disputavam o desenho do instrumento de financiamento, ora em posição de cooperação, ora de oposição. 

(MARTINS, 2011, p. 198-199) 
231

 Elucidativa a perspectiva do então consultor legislativo do Senado, Sr. João Antônio Cabral de 

Monlevade, ao tentar descrever a natureza das disputas envolvendo o FUNDEB: “O Fundeb é polêmico, 

porque mexe com dinheiro. Com muito dinheiro. Em 2007, diretamente, com mais de R$ 40 bilhões. Mais 

polêmico ainda porque redistribui verbas com critérios não muito triviais. Respondendo a direitos, não a 

privilégios. Respeitando demandas científicas e objetivas, não a esdrúxulas distorções históricas. ” 

(MONLEVADE, 2007, p. 11).    
232

 Art. 1º Fica instituído o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, a ser concedido, anualmente, pela Câmara 

dos Deputados a três pessoas e/ou entidades cujos trabalhos ou ações merecerem especial destaque na defesa 

e promoção da Educação no Brasil. Art. 2º O Prêmio será conferido pela Comissão de Educação, Cultura e 

Desporto e pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, e consistirá na concessão de diploma de menção 

honrosa aos agraciados outorga de medalha cunhada com a efígie do homenageado. (BRASIL, 1998b).   
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2.3.4.3. O Piso nacional do Magistério: Lei 11.738, de 2008 e a ADI 4617/2008 

 

 

A CNDE participou da discussão legislativa do piso nacional do magistério, 

atuando – dentre outras estratégias – em conjunto com as entidades sindicais do 

professorado (BRASIL, 2006a) nas audiências públicas da Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados por ocasião da tramitação do Projeto de Lei 7.431, de 2006, que foi 

convertida na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Essa pauta está diretamente ligada ao 

financiamento da educação, pois a remuneração e o regime de carreira dos profissionais do 

magistério da educação pública conformam um dos insumos da metodologia do custo 

aluno-qualidade, que também é pauta da CNDE.  

Quando um grupo de governadores propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4.167, em 2008 (BRASIL, 2008b), questionando a competência da União de legislar 

sobre matéria atinente ao funcionalismo das unidades subnacionais, diversas entidades 

sociais articularam-se para influenciar o debate no Supremo Tribunal Federal, tentando 

impedir que a questão se perdesse apenas na disputa federativa
234

. A Confederação 

Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), que integra a CNDE, e a Confederação 

Nacional de Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino (CONTEE), entidade parceira, 

conseguiram se habilitar como amicus curiae, possibilitando a interlocução para a defesa 

da importância do tema em relação à política de educação
235

. 

                                                                                                                                                                                
233

 “No dia 30 de outubro de 2007, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação recebeu o prêmio Darcy 

Ribeiro 2007, em sessão solene no Salão Nobre da Câmara dos Deputados. O prêmio foi concedido à 

Campanha pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara, em nome do Congresso Nacional, em 

decorrência de sua participação no processo de criação e aprovação do FUNDEB – Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica”. (SIMIELI, 2008). 
234

 É importante esclarecer que o debate não se referiu apenas a determinação de um piso nacional de salário, 

mas a inúmeros elementos do regime aplicável aos docentes, especialmente à jornada de trabalho e conceitos 

como “remuneração global” ou “vencimentos”, sem o que a definição de piso não seria eficaz aos objetivos 

em relação à qualidade do ensino. De fato, uma das maiores polêmicas sustentadas no argumento da violação 

ao regime federal de repartição de competências, que embasou o ADIn, foi o §4º, do artigo 2º da referida lei, 

que limitava a jornada presencial do educador em classe à razão de 2/3 da jornada semanal: “Art. 2º, § 1
o
  O 

piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, 

para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. [...]. § 4
o
. Na composição da jornada de 

trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 

atividades de interação com os educandos.” A questão, como ficou definida no julgamento do STF, não diz 

respeito exclusivamente a competência dos entes para gerir seu funcionalismo, tampouco exclusivamente ao 

direito dos trabalhadores da educação, mas ao regime de cooperação para realizar a política de educação 

segundo os princípios e diretrizes emancipatórios definidos na Constituição de 1988.  (Cf. XIMENES, 2011). 
235

 A “Ação Educativa” e a CNDE produziram um material especializado, voltado a comunicação deste 

processo, onde relatam como e porque se deu a estratégia de intervenção: “[...].  O julgamento de uma ação 

com essa relevância traz consequência para todos, uma vez que determina os contornos do próprio direito 

humano à educação, cuja implementação se dá em benefício tanto dos indivíduos como da coletividade. Sob 
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A ação foi julgada em abril de 2011, reconhecendo a constitucionalidade do Piso 

Nacional para o Magistério
236

.  

 

 

2.3.4.4. A incidência sobre a Lei dos royalties do petróleo  

 

 

A CNDE procurou influenciar também o debate legislativo da Lei 12.858, de 

2013
237

, que versa sobre a destinação de parcela da participação no resultado ou da 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (BRASIL, 2013a).   

A lei em questão estabeleceu que 75% (setenta e cinco por cento) das receitas que a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios obtiverem através dos royalties e da 

participação especial na exploração petróleo e gás natural devem ser destinados à educação 

pública, com prioridade para a educação básica; além disso, determinou que 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos recebidos pelo Fundo Social do pré-sal, regido pela Lei 

12.351 (BRASIL, 2010)
238

, devem ser destinados à educação até que sejam cumpridas as 

metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2013a). 239
.  

Esta norma responde expressamente ao Art. 214, inciso VI da Constituição, que 

condiciona o planejamento da educação pública ao “...estabelecimento de meta de 

                                                                                                                                                                                
essa perspectiva foi que a Ação Educativa – organização não-governamental que há mais de 17 anos atua 

pela promoção dos direitos educacionais e da juventude –, por intermédio do programa Ação na Justiça, 

propôs à Campanha Nacional pelo Direito à Educação – rede da qual é membro-fundadora, composta por 

mais de duzentas organizações e movimentos da sociedade civil brasileira e que tem como missão lutar pela 

implementação e ampliação do direito à educação no Brasil –, que articulassem um conjunto de 

organizações, redes, movimentos e especialistas para participar como amicus curiae no julgamento da ADIn 

4167”. (Cf. XIMENES, 2011, p. 5). 
236

 “[...] 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio 

com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas 

gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como 

mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento 

de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 

Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º 

e 8º da Lei 11.738/2008. (BRASIL, 2008b). 
237

 A proposição originária desta Lei é o Projeto de Lei nº 323, de 2007, que teve diversos Projetos de Lei 

apensados ao seu curso, dentre os quais, o PL 5.500, de 02 de maio de 2013, de autoria do Poder Executivo 

que o ofereceu no contexto da tramitação do PNE no Senado Federal, solicitou regime de urgência em sua 

tramitação (BRASIL, 2013a), fazendo expressa referência ao direcionamento dos recursos ao Plano Nacional 

de Educação, que estava em curso.  
238

 A relevância de tal percentual de destinação decorre do fato de que são muitos os objetos de relevância 

social a serem custeados pelos recursos do fundo, segundo o que dispõem os incisos do Art. 47, dentre eles 

educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas.  
239

 Art. 2º, incisos I, II e III. (BRASIL, 2013a). 
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aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto”. 

Logo, é norma de investimento, não de vinculação (Art. 212), pelo que implica outras 

fontes de recursos para a educação, além das verbas vinculadas, como está, aliás, 

expressamente previsto
240

. 

A incidência da CNDE está registrada em episódios de interação formal com os 

congressistas, como a presença na Audiência Pública de 25 de junho de 2013, convocada 

no seu interesse pelo Deputado André Figueiredo
241

.  

Nos grupos de discussão virtual da rede, há registros de debates e tratativas de 

intervenções desde 2009
242

 
243

 sobre o tema, quando o governo federal ofereceu a primeira 

proposta de lei para criação de um fundo social (BRASIL, 2009b). 

 

 

2.3.4.5. A Construção da metodologia Custo Aluno Qualidade inicial – CAQi    

 

 

O instrumento de financiamento do CAQi foi objeto de reconhecida disputa entre o 

Governo Federal e a CNDE no âmbito da formulação do PNE vigente (IPEA, 2011; IPEA, 

2011a, p. 67; IPEA, 2012b, p. 120; MARTINS, 2011; BRITTO, 2012). 

O Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação nº 8, 

de 05 de maio de 2010
244

, que propõe ao Ministério da Educação a elaboração de 

                                                           
240

 “Art. 4º Os recursos destinados para as áreas de educação e saúde na forma do art. 2º serão aplicados em 

acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na Constituição Federal. ” (BRASIL, 2013a). 
241

 “Requeiro, nos termos regimentais, ouvido o Plenário desta Comissão, a realização de audiência pública 

com a presença dos convidados listados abaixo para discutir o destino de aplicação dos recursos provenientes 

dos royalties do petróleo para a educação: a) Ministro de Estado da Educação: Sr. Aloizio Mercadante; b) 

Senador Federal: Sr. Cristovam Buarque; c) Representante da Agência Nacional do Petróleo: Sr. Rodrigo 

Serra; d) Representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação: Sr. Daniel Cara”. (BRASIL, 2013c) 
242

 Em 02 de setembro de 2009, no curso da CONAE, o Coordenador Geral assim se dirigiu a rede, sobre o 

Projeto de Lei nº 5.940, oferecido pelo Governo Federal no dia anterior, em regime de urgência (BRASIL, 

2009b): “Queridos e Queridas, ontem a Coordenação Nacional produziu uma matéria sobre o fundo social 

proposto pelo Executivo para os recursos advindos do pré-sal. Hoje, em seu excelente Blog, o Luiz Araújo já 

faz uma primeira análise da proposta do governo. Ele promete avançar amanhã... Mando para todos e todas a 

nossa matéria revista (minhas opiniões são fruto apenas de uma primeira impressão) e o PL 5940/2009 que 

propõe a criação do Fundo. [...]. Importante: o pré-sal é tema da Conae. Vamos aproveitar esses textos e 

contribuições e avançar[...]” (CAMPANHA, 2009). 
243

 Em 10 de setembro de 2009, pouco depois da apresentação da MSC 740, de 2009 (BRASIL, 2009d), o 
Coordenador Geral assim se dirigiu a rede: “Lendo o UOL, encontrei essas duas matérias. A primeira aponta 

uma negociação de Temer (PMDB-SP) com Lula para a retirada da urgência relativa aos projetos do pré-sal. 

A segunda mostra a tendência de inchaço de temas que podem ser cobertos pelo Fundo Social das novas 

reservas de petróleo. Essa última, grave, já era notícia dada por vários veículos do dia hoje, desde a manhã. 

Bom, vale a leitura[...].  Acho que é o caso de irmos ao Congresso Nacional e pressionar. Ainda insisto na 

tese da vinculação direta com o MEC e do destino prioritário como adicional à complementação da União ao 

Fundeb [...].  Na minha opinião, esse é o caminho mais promissor e igualitário. O que acham? E é o caso 

também de debatermos esses temas na Conae, obviamente. ” 
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Resolução a partir de seu conteúdo, reconhece expressamente que a metodologia do CAQi 

foi produto dos esforços da Campanha Nacional pelo Direito à Educação: 

 

 
Que, para o necessário estabelecimento de padrões mínimos de qualidade 

previstos na CF e na LDB, e os insumos associados aos mesmos, o Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQi), conforme estudos desenvolvidos pela Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, responde a esse direito, constituindo-se em 

estratégia de política pública para a educação brasileira para vencer as históricas 

desigualdades de ofertas educacionais, buscando equalização de oportunidades 

educacionais para todos, [...].  (BRASIL, 2010b) 

 

 

Este parecer, contudo, não foi homologado pelo Ministério da Educação. O Projeto 

de Lei do PNE oferecido pelo governo não adotou a metodologia nas normas de 

financiamento
245

.   

A busca pela definição do Custo Aluno Qualidade (CAQ) foi a primeira das metas 

de mobilização da Campanha, em 2002, delimitando os objetivos centrais da articulação 

para o aumento do financiamento educacional. A postura política da Campanha foi assumir 

como horizonte de atuação uma definição inicial de custo aluno qualidade, um padrão 

mínimo, não um ideal, buscando viabilidade em suas estratégias de incidência nas políticas 

públicas: a metodologia foi apresentada, pela primeira vez em 2007 (CARREIRA; PINTO, 

2007). 

A construção da metodologia do CAQi mobilizou diversos atores do campo 

educacional. Destacam-se os estudos realizados pelo Professor Dr. José Marcelino de 

Rezende Pinto 
246

 
247

, que coordenou o trabalho em parceria com a CNDE, através de 

oficinas e seminários realizados entre os anos de 2002 a 2005 (CARREIRA; PINTO, 

2011)
248

. A EC nº 59, de 2009 viabilizou parte das condições jurídicas para a aceitação de 

                                                                                                                                                                                
244

 O Parecer CNE/CEB nº 08, de 05 de maio de 2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação foi elaborado logo após o encerramento dão CONAE 2010 e incorporou o conceito de cálculo 

desenvolvido por importantes ativistas e educadores aglutinados em torno da CNDE.  (BRASIL, MEC, 

2010b). 
245

 Cf. Capítulo 3. 
246

 Vide Quadro 1A. 
247

 No vídeo institucional desenvolvido pela CNDE sobre esta ferramenta, o Professor José Marcelino assim 

se manifesta sobre a construção do CAQi: “A ideia do custo aluno-qualidade tem uma longa história no 

Brasil e contou com a contribuição de vários pesquisadores, de professores e de militantes da causa da 

educação. A grande contribuição da Campanha foi a noção da garantia de um padrão mínimo de 

funcionamento para todas as escolas do país. Por isso o nome: custo aluno qualidade inicial, ou seja, primeiro 

passo para garantir uma escola de qualidade para todos os brasileiros. ” (ZECA TONHO – ENTENDA O 

CUSTO ALUNO-QUALIDADE INICIAL (CAQi) e o CUSTO ALUNO QUALIDADE (CAQ), 2015). 
248

 Além de seminários, oficinas e encontros realizados nesse período para subsidiar o desenvolvimento da 

metodologia do CAQi, a CNDE promoveu pesquisas junto às instituições oficiais de ensino, dentre as quais 

se destaca a Consulta sobre qualidade na educação infantil, cujo relatório foi publicado pela Fundação 

Carlos Chagas (CAMPOS; COELHO; CRUZ, 2006).   
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um debate sobre a metodologia do cálculo, uma vez que agregou diversas alterações 

constitucionais diretamente ligadas à qualidade da educação básica
249

. Sua tramitação 

registra a participação da CNDE nos debates
250

 
251

.  

Por fim, a CNDE utilizou-se da CONAE 2010 para colocar definitivamente a 

qualidade da educação na pauta política; o tema integrou debate do financiamento (Eixo 

V), constou no Documento Final da Conferência e acalorou as disputas políticas no âmbito 

da tramitação do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, a lei do PNE vigente. Essa investida, 

segundo o interlocutor da CNDE, foi programática (CARA, 2017).  

Este é um dos temas mais importantes do capítulo seguinte, no qual procura-se 

demonstrar como a CNDE fez uso estratégico da CONAE 2010 para influenciar o debate 

do financiamento, especificamente quanto ao CAQi. 

 

 

2.4. Síntese parcial. 

 

 

Considerando os objetivos definidos na introdução deste capítulo, são pertinentes 

algumas conclusões sobre cada uma das três seções aqui desenvolvidas, especialmente para 

ressaltar os contornos jurídico-normativos dos dilemas relativos ao financiamento da 

educação básica pública e do papel da CNDE em todo o histórico recente deste debate. 

Quanto ao cenário da política social de educação definido na Constituição de 1988 

(seção 2.2), procurou-se mapear a repartição de competências e situar os termos da 

cooperação federativa na complexa teia de normas. Como se pôde observar, a 

institucionalidade jurídica pós-democratização, antes das primeiras reformas, a despeito de 

imbuir todos os entes com a obrigação de prover a educação de forma conjunta 

(competências comuns), não havia delimitado de forma específica a distribuição de 

atribuições administrativas ou materiais entre eles.  
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 Cf. nota 157. 
250

 Segundo os documentos disponibilizados no portal da Câmara dos Deputados, o Requerimento 01/2008, 

do Deputado Rogério Marinho (PSB/RN), pede a realização de Audiência Pública para debater a PEC 

277/2008, com a presença de algumas entidades e movimentos, dentre eles a CNDE e outros entes que 

compõem seu Comitê Diretivo.  (Cf. BRASIL, 2008a) 
251

 Conforme as considerações do Coordenador Geral da CNDE sobre a atuação na tramitação legislativa da 

EC nº 59, de 2009: “[...], se você quiser um momento seminal... do que aconteceu com a CONAE, é a 

reforma da Constituição da Emenda 59. Por que a gente conseguiu fazer com que os Parlamentares não só 

atuassem sobre a DRU (desvinculação das receitas da União), que era uma posição que o MEC defendia, mas 

conseguiu fazer com que eles reformassem os artigos 214, 208, 206, para alterar questões que eram 

importantes para a CONEB, aprovadas pela CONEB (CARA, 2017). 
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Vindas as reformas da EC nº 14, de 1996 e da EC nº 53, de 2006, as disposições do 

art. 211 da Constituição foram modificadas, especificando as atribuições privativas de cada 

ente federativo segundo as etapas do ensino, culminando com a reforma da EC nº 59, de 

2009, que determinou a obrigatoriedade da definição de norma de cooperação para a 

organização destes sistemas. 

Também as EC nº 14, de 1996 e EC nº 53, de 2006 instituíram-se fundos especiais, 

com natureza de subvinculações às verbas já vinculadas pelo Art. 212, para viabilizar as 

funções supletivas e redistributivas da União quanto ao financiamento da política de 

educação (FUNDEF e FUNDEB).  

O FUNDEF, da EC nº 14, de 1996, sofreu vetos que diminuíram a participação da 

União no financiamento e foi alvo de artifícios jurídicos do governo quanto ao mecanismo 

de definição nacional de custo por aluno, que passou a ser determinado arbitrariamente, 

por decretos. Além disso, não incluía a educação infantil nem o ensino médio. O 

FUNDEB, da EC nº 53, de 2006, procurou corrigir os erros do primeiro fundo, 

constitucionalizando o volume financeiro mínimo com o qual a União deveria participar e 

ampliando o alcance do financiamento para toda a educação básica (infantil, fundamental e 

médio). 

O primeiro Plano Nacional de Educação brasileiro, definido na Lei nº 10.172, de 

2001, foi marcado de polêmicas, cuja tramitação opôs fortemente o governo federal e 

setores organizados da sociedade civil. O acirrado trâmite legislativo contou com dois 

projetos de lei, o “PNE da sociedade” e o projeto do governo que, ao final, prevaleceu. O 

PNE de 2001 ficou marcado, ainda, pelo esvaziamento de sua aplicabilidade por causa dos 

09 (nove) vetos presidenciais aos mecanismos de financiamento, em virtude de normas de 

responsabilidade fiscal.    

Na sequência, vieram as tentativas de garantir efetivamente a qualidade da 

educação, cujo debate iniciou, de forma menos direta, com os fundos contábeis (FUNDEF 

e FUNDEB), e que foi ganhando corpo, primeiramente com a Lei Nacional do Piso do 

Magistério (Lei nº 11.738, de 2008) e a afirmação de sua constitucionalidade pelo STF.  

Na sequência veio a reforma da EC nº 59, de 2009 que, além de outras modificações 

importantes, determinou a prioridade da distribuição de recursos à universalização do 

ensino obrigatório com padrão de qualidade, ao alterar o Art. 212, §3º.  

Paralelamente, a sociedade civil trabalhou na construção da metodologia de cálculo 

de um padrão de qualidade inicial, com base nos insumos indispensáveis ao ensino, 

definidos no Art. 4º, inciso X, da LDB, o que foi aprovada pela Parecer nº 8/2010 do 
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Conselho Nacional de Educação. A implantação do CAQi (Custo Aluno-Qualidade Inicial) 

em 02 (dois) anos foi prevista pelo Plano Nacional de Educação vigente (lei nº 13.0005, de 

2014), na meta 20. 

Por fim, o relato da seção 2.3 buscou apresentar um relevante ator social implicado 

na institucionalidade da política de educação recente (desde a década de 2000), a 

“Campanha Nacional pelo Direito à Educação”, assim considerado em virtude de sua 

incidência política em todas essas pautas (além de outras), como a tramitação da EC nº 53, 

de 2003 (FUNDEB), a lei do Piso Nacional do Magistério, a EC nº 59, de 2009, a Lei dos 

royalties do petróleo e, especialmente, pela construção da metodologia do CAQi e sua 

inserção na pauta política, na tramitação do PNE vigente. 

No relato da atuação da CNDE, procurou-se mostrar a racionalidade e o relativo 

grau de efetividade de suas intervenções, preparando a análise do objeto empírico, no 

próximo capítulo; nele, se intenta apresentar como a CNDE operou na Conferência 

Nacional de Educação de 2010 para interferir em seu resultado e qualificar a pauta do 

debate do CAQi, potencializando sua intervenção na tramitação do Projeto de Lei nº 8.035, 

de 2010, o Plano Nacional de Educação vigente. 
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CAPÍTULO 3 – CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 

2010 E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 2014/2024: 

ELEMENTOS DE PODER EM UMA NARRATIVA INFLUÊNCIA 
 

 

 

Conforme esclarecido na nota metodológica, escolheu-se olhar para o fenômeno de 

CONAE 2010 como parte de uma dinâmica maior de controle social sobre a formulação do 

PNE 2014/2024, a partir do seu uso específico pela Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação. O objetivo era entender como este ator trabalhou para inserir-se nesta esfera de 

debate público, influenciar seu resultado e fazer da participação social um instrumento 

capaz de qualificar sua incidência na formulação do Plano Nacional de Educação, durante 

o processo legislativo.  

Esta escolha baseou-se nos pressupostos teóricos, apresentados no capítulo 1, sobre 

os usos específicos dos instrumentos participativos, e nas constatações preliminares 

decorrentes da análise do caso, considerando que diversas fontes de dados informavam, 

desde o começo da pesquisa, que a CNDE foi um ator social relevante em todo o processo 

de formulação do Plano Nacional de Educação da Lei nº 13.005, de 2014, o que inclui sua 

influência sobre o processo da Conferência Nacional de Educação de 2010 e sobre a 

tramitação do processo legislativo da lei do PNE. 

Segundo os dados levantados em diversas fontes adiante apresentadas, que 

corroboram parte da narrativa da Coordenação Geral da CNDE acerca da conexão entre o 

resultado da CONAE 2010 e o PNE, foi constatado que: 1) a CNDE incidiu na CONAE 

como estratégia para incidir no PNE; 2) a CNDE inseriu o debate do custo aluno-qualidade 

na CONAE 2010; 3) A CNDE teve êxito em aprovar o debate do custo aluno-qualidade no 

Documento Final da CONAE 2010; 4) a CNDE influenciou na tramitação do Projeto de 

Lei 8.035/2010 (Lei do PNE) usando a força do resultado da CONAE 2010; 5) A inserção 

do CAQ e CAQi na meta 20 do PNE contou com incidência da CNDE. 

Portanto, a análise dos procedimentos da CONAE 2010 e da tramitação do Projeto 

de Lei nº 8.035, de 2010, foi dirigida para mapear certos elementos desta narrativa de 

influência e interação com o objetivo de identificar seus mecanismos de poder.  

Este capítulo está dividido em quatro seções, além desta introdução: a seção 3.1 

traz uma apresentação preparatória para a compreensão de todo o fenômeno a ser 

analisado, com um breve panorama dos antecedentes de participação social na política de 

educação e o contexto da convocação da CONAE 2010 para debater o Plano de Educação; 
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a seção 3.2 traz a descrição da experiência da etapa nacional da CONAE 2010 através de 

suas regras de funcionamento (Regimento Interno), composição, divisão de trabalho e 

missões da Comissão Organizadora, composição do corpo de delegados, rito de aprovação 

das emendas na plenária final e a evolução do debate no Eixo V (financiamento e controle 

social), através da análise comparativa dos Documentos da Conferência, buscando 

entender em qual contexto institucional operou a incidência estratégica da CNDE e quais 

os resultados dessa incidência no Documento Final; a seção 3.3 traz a descrição de parte do 

fenômeno do processo legislativo da Lei do PNE, buscando mapear as interações e as 

efetivas influências da Campanha Nacional pelo Direito à Educação na formulação do 

PNE, especificamente quanto ao financiamento e ao controle social; a seção 3.4 traz a 

conclusão com os principais pontos a serem objeto de reflexões do capítulo final, 

relativamente ao controle social. 

 

 

3.1. CONAE 2010: antecedentes participativos, convocação, objetivos e 

programação 

 

 

Desde que a educação se estruturou como campo de ação pública do Estado, 

especialistas, profissionais, atores sociais e seus grupos sempre se dedicaram a produzir 

amplos debates públicos e diálogos na tentativa de constituir uma esfera capaz de deliberar 

sobre as questões estruturais dessa intervenção estatal (ou de sua ausência)
252

. 

Esses eventos produzidos por organizações de educadores e entidades ao longo do 

século XX eram, em sua maioria, iniciativas da sociedade civil empreendidas de forma 

                                                           
252

 A Associação Brasileira de Educação (ABE), criada em 1924, organizou Conferências de Educação 

regulares entre 1927 a 1935, reduzindo a frequência no período seguinte, em virtude das diversas repressões 

do governo, mas mantendo alguns desses encontros nas décadas seguintes, até 1954, tendo seus integrantes 

tido relevante papel na discussão da Lei de Diretrizes e Bases de Educação nacional, a Lei nº 4.024, de 1961. 

Durante o regime militar (1964-1985), a atuação da ABE foi relativamente esvaziada, tendo em vista a edição 

do Decreto 54.999, de 13 de novembro de 1964 (Cf. BRASIL, 1964) que instituiu “Conferências Nacionais 

de Educação” com base na competência do art. 93, §1º, alínea c da LDB de 1961
 
(Cf. BRASIL, 1961) “Art. 

93, § 1º. São consideradas despesas com o ensino: [...]; c) as de aperfeiçoamento de professores, incentivo à 

pesquisa, e realização de congressos e conferências), tratando esses debates como processo de formação de 

professores e não – obviamente - uma instância de diálogo com a sociedade. A partir do período democrático, 

as duas principais experiências coletivas de debate são as Conferências Brasileiras de Educação (CBEs), que 

datam da década de 1980 e refletem o ambiente de debates (período de transição democrática), e os 

Congressos Nacionais de Educação (CONEDs), a partir da década de 1990, produzidos em conjunto por 

diversas entidades e movimentos, além dos debates produzidos no âmbito de cada um deles, de forma 

isolada. A novidade no contexto brasileiro da redemocratização é a participação do Estado, respondendo a 

grande reivindicação da sociedade
 
(Cf. FERNANDES, 2010). 
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articulada com outros repertórios de ação em resposta às ações e instituições do Estado 

quanto ao tema
253

, sem contar, contudo, com a presença direta e oficial de órgãos e agentes 

públicos (FERNANDES, 2010), exceto pela famosa e inaugural primeira Conferência 

Nacional de Educação, ocorrida em 1941 – tida como a primeira experiência em 

Conferência Nacional no Brasil
254

. 

Em entrevista contemporânea ao processo da CONAE 2010, o então coordenador 

da sua Comissão Organizadora Nacional, e Secretário Executivo Adjunto do MEC, 

mencionou a longa espera por uma conferência de Estado com a comunidade desta 

política, mesmo no contexto da Constituição de 1988: “... a oportunidade para realizar um 

amplo debate nacional com a participação do governo em torno da política de educação 

apenas se tornou viável em 2009”
255

. 

Antes da Conferência de 2010, contudo, foram promovidas três Conferências 

Nacionais setoriais nesse campo: Educação Profissional e Tecnológica (2006), Educação 

Básica (2008) e Educação Escolar Indígena (2009) (BRASIL, Secretaria Geral da 

Presidência, 2010). 

A convocação da CONAE 2010 foi, em primeiro lugar, uma das deliberações finais 

da Conferência Nacional de Educação Básica de 2008 (CONEB 2008)
256

, que reuniu atores 
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 Em seu estudo de coalizões em educação, Lara Simieli apresenta um quadro temporal que relaciona o 

surgimento e atuação dos principais movimentos sociais em torno da política de educação no século XX, 

associando-os às principais pautas do sistema político em educação ou mesmo outros acontecimentos 

políticos de relevância (Cf. SIMIELI, 2008, p. 114 e 115).     
254

 Apesar de apresentar forma e nome similares, não parece adequada a associação direta entre a Conferência 

de 1941 e o rol das instituições participativas praticadas no Brasil enquanto experiências que marcam o 

contexto pós 1988. Em crítica contundente à Conferência de 1941, José Silvério Baia Horta registra a sua 

percepção sobre a experiência e sua condução pelo então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, 

deslegitimando qualquer associação entre as experiências democráticas de diálogo aqui tratadas e esta 

experiência: “Capanema exercerá ora o papel de dirigente, ora o papel de ator principal, coadjuvado pelos 

demais membros da delegação federal. O ministro dirigirá os trabalhos, introduzirá no debate os temas que 

interessam ao ministério, imporá seu ponto de vista, rejeitará qualquer proposta que não lhe interesse e será 

aplaudido em todas as suas intervenções por um conjunto de delegados estaduais que agem quase todo o 

tempo muito mais como espectadores entusiasmados e deslumbrados do que como protagonistas. ” (Cf. 

HORTA, 2000. p. 151 e 152). 
255

 Prossegue o então secretário executivo do MEC: “[...] na realidade a ideia já existia, não conseguimos nos 

primeiros anos do governo do presidente Lula organizar a Conferência Nacional de Educação; tivemos 

vontade ainda na administração do professor Cristovam Buarque, houve a iniciativa de começar a 

conferência, mas não houve viabilidade” (FERNANDES, 2010). 
256

“Para garantir e consolidar este movimento faz-se necessário envolver os diferentes segmentos sociais com 

a realização de uma Conferência Nacional de Educação, em Brasília, precedida de Conferências Municipais e 

Estaduais, de acordo com o seguinte cronograma: - Conferências Municipais de Educação a serem realizadas 

no primeiro semestre de 2009; - Conferências Estaduais de Educação a serem realizadas no segundo semestre 

de 2009; - Conferência Nacional de Educação, contemplando todos os níveis educacionais, a ser realizada no 

primeiro semestre de 2010.” (BRASIL; MEC, 2008ª). 
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sociais bastante empenhados na construção desses espaços de deliberação
257

, ao que se 

comprometeu expressamente o governo federal
258

.   

A CONAE 2010 foi convocada pelo Ministério da Educação através da Portaria 

Normativa nº 10, de 2008 (BRASIL; MEC, 2008e), ato que determinou todos os 

segmentos educacionais e os setores sociais cujos representantes viriam a compor a 

Comissão Organizadora, escolhas que decorreram de inúmeros acordos entre todos esses 

atores
259

. O debate prévio à plenária nacional ocorreu durante o ano de 2009, nas etapas 

municipais, intermunicipais e estaduais em todo o território nacional e todas debateram e 

deliberaram sobre o conteúdo do Documento Referência
260

.  

A etapa nacional foi realizada em Brasília, entre 28 de março e 1º de abril de 

2010, cuja programação pode ser dividida em quatro atos: 1) preparatórios 

(credenciamento, abertura oficial, aprovação do regimento interno), ocorridos entre a noite 

do dia 28/03 até o início da tarde de 29/03; 2) Colóquios (debates e discussões técnicas 

sobre os temas dos Eixos, antes das primeiras plenárias para deliberação de emendas), 

ocorridos entre o início da tarde do dia 29/03 e o fim da manhã do dia 30/03; 3) Plenárias 

de Eixos, as votações sobre as emendas em cada eixo temático, ocorridas entre o início da 

tarde de 30/03 até o fim da manhã do dia 31/03 e, por fim; 4) Plenária final, a votação do 

texto definitivo, ocorrida no dia 01/04/2010, que foi consolidado no Documento Final, 

contendo as diretrizes para a política. 
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 A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que também participou da Conferência Nacional de 

Educação Básica de 2008, lutou abertamente pela implementação de um modelo de Conferência Nacional 

para a Educação, em busca de espaços de deliberação e diálogo para obter consenso em torno de suas pautas 

específicas de financiamento. Na entrevista concedida para o trabalho de Lara Simieli, o representante da 

Campanha já fizera este registro: “[...], ‘a pauta mais importante para a rede foi sua intervenção no Fundeb, o 

novo fundo de financiamento e manutenção da Educação Básica. Atualmente, a Campanha luta pela 

implementação de um modelo de Conferência Nacional de Educação e pela implementação do custo-aluno 

qualidade (CAQ) como referencial de financiamento’”. (Cf. SIMIELI, 2008, p. 156.) 
258

“Com a realização da Conferência Nacional de Educação (Conae), no período de 28 de março a 1º de abril 

de 2010, o Ministério da Educação cumpriu o compromisso institucional de sua organização, assumido, em 

2008, durante a Conferência Nacional de Educação Básica (Cf. BRASIL; MEC, 2010d, p. 7). 
259

 Na p. 1034, declara o então coordenador da Comissão Organizadora da CONAE 2010: “Nós temos muitas 

entidades, tanto no campo sindical quanto no acadêmico, como entidades que às vezes não estão diretamente 

ligadas à educação, mas indiretamente contribuem, participam e discutem a educação. Então nós tivemos de 

passar um tempo discutindo como seria a composição de uma comissão organizadora para essa conferência. 

Por quê? Primeiro não podíamos colocar todas as entidades, porque, se colocássemos todas as entidades, nós 

já íamos ter uma assembleia. Então nós tivemos de fazer um trabalho de convencimento para que tivéssemos 

as entidades representativas e, em muitos casos, entidades representando um conjunto de outras entidades. E, 

em alguns casos, o titular de uma entidade na comissão de organização da conferência tinha como suplente 

uma outra entidade” (Cf. FERNANDES, 2010). 
260

 Segundo a norma de convocação da CONAE 2010, a previsão era de que as etapas municipais ocorressem 

no primeiro semestre de 2009 e as estaduais, no segundo. Em levantamento realizado, observou-se o seguinte 

padrão: a grande maioria das etapas municipais e intermunicipais aconteceu entre maio e agosto, com alguns 

registros em setembro, outubro e novembro; as Conferências Estaduais de educação aconteceram em sua 

maioria em novembro de 2009, com alguns registros em dezembro e outubro (Cf. BRASIL; MEC, 2010e. 

Ver: Conferências Estaduais e Conferências Municipais).       
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O processo da CONAE 2010 integrou oficialmente o discurso de elaboração do 

projeto de lei do Plano Nacional de Educação proposto pelo governo federal, o Projeto de 

Lei nº 8.035/2010
261

 e, para todos os envolvidos, essa foi a expectativa
262

. O tema da 

Conferência Nacional, ademais, não poderia sugerir outra coisa: “Construindo o Sistema 

Nacional Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias 

de Ação” (BRASIL; MEC, 2009a). 

Por fim, a preparação para a elaboração do Plano Nacional de Educação está 

relacionada dentre os objetivos expressos da CONAE 2010, definidos no artigo 2º do 

Regimento Interno, que merecem menção: 1) construir conceitos, diretrizes e estratégias 

nacionais para efetivação do Sistema Nacional Articulado de Educação; 2) indicar as 

Diretrizes e estratégias de Ação para o Plano Nacional de Educação (2011-2020); 3) 

instalar processo de institucionalização do Fórum Nacional de Educação, convocado e 

estabelecido pelo Ministério da educação, como instância de articulação, organização, 

acompanhamento da política nacional de educação e de coordenação das próximas 

conferências nacionais de educação no âmbito do Sistema Nacional Articulado de 

educação; 4) integrar todos os níveis, etapas e modalidades da educação numa abordagem 

sistêmica, com vistas a edificar o Sistema Nacional Articulado de Educação, especialmente 

no tocante ao planejamento e gestão, avaliação, financiamento, formação inicial e 

continuada dos trabalhadores em educação, além da garantia das condições de oferta de 

ensino com qualidade social, etc. (BRASIL; MEC, 2010f). 
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“O PNE 2011-2020 – Uma construção coletiva. [...] Este processo alcançou seu ponto culminante na 

Conferência Nacional de Educação - CONAE, realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2010, a 

qual se estruturou a partir do tema central: “Construindo o Sistema Nacional Articulado de Educação: O 

Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”. A conferência - espaço privilegiado de 

discussão, avaliação e proposição de políticas – apresentou, em seu documento final, concepções e 

proposições voltadas a balizar o processo de construção do novo PNE” (BRASIL. Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei nº 8.035, de 2010. Mensagem EM nº 033, de 03 de novembro de 2010. Ministro de Estado da 

Educação).  
262

 “[...] Em tese, qualquer parlamentar, senador ou deputado federal pode propor um plano. E, em tese 

também, uma entidade ou várias entidades ou algum órgão do governo também pode propor um PNE. Mas a 

conferência teve uma capilaridade tão importante que conseguiu fazer com que tanto o Ministério da 

Educação como o Conselho Nacional de Educação, a Comissão de Educação da Câmara e do Senado 

esperassem pelo resultado de suas deliberações e que o governo federal, por intermédio do Ministério da 

Educação, apresentasse uma proposta de PNE” (Cf. FERNANDES, 2010, grifo nosso). 
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3.2. Comissão Organizadora nacional, delegados, ritos e resultado da CONAE 

2010: a incidência da CNDE 

 

 

Nesta seção, serão feitos alguns registros a respeito da composição (do evento e da 

comissão organizadora), ritos e resultados da CONAE 2010, embora o trabalho não se 

proponha a uma investigação pormenorizada de todo o curso do seu procedimento, apenas 

uma visão geral, para destacar questões relevantes que demonstram como a CNDE atuou 

neste processo para incidir sobre seu resultado. 

Para fins de alinhamento terminológico e conceitual, registre-se que a CONAE 

2010 foi um evento de participação social, termo que compreende a participação mediada 

pela representação de grupos e movimentos, e não a participação individual. Os 

participantes foram designados pelo regimento interno como “segmentos educacionais, 

setores sociais e entidades que atuam na área de educação”, além dos convidados 

especialistas e observadores
263

. A presença de pessoas fora da condição de representante de 

qualquer grupo não significou sua participação na deliberação que, como se verá adiante, 

foi reservada aos delegados com direito a voto, sempre na condição de representantes de 

segmentos educacionais e setores sociais 
264

 
265

. 

A Comissão Organizadora adotou e conceituou esta nomenclatura de participantes 

da CONAE nas etapas estaduais e nacional. Segmentos educacionais: 1) gestores (as) 

federais, estaduais, municipais e privados, 2) trabalhadores (as) em educação do setor 

público e privado, 3) pais e conselheiros (as) da educação, das diferentes etapas e 

modalidades de ensino; Setores sociais: 1) representação dos Movimentos de Afirmação 

                                                           
263

 Art. 3º, §2º: “Participaram desse processo o Poder Público, segmentos educacionais, setores sociais, 

entidades que atuam na área da educação e todos/as os/as profissionais e pessoas dispostas a contribuir para a 

melhoria da educação brasileira.”(Cf. BRASIL; MEC, 2010f). De forma mais detalhada, o Art. 27 do 

Regimento assim se refere: “A Conferência Nacional da Educação contará com uma participação ampla e 

representativa das várias instituições federais, estaduais e municipais, organizações, entidades, segmentos 

sociais e setores; de representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; dos sistemas de ensino; 

das entidades de trabalhadores/as da educação; de empresários/as; de órgãos públicos; de entidades e 

organizações de pais/mães e de estudantes; da sociedade civil; dos movimentos de afirmação da diversidade; 

dos conselhos de educação e de organismos internacionais, conforme Anexo II deste Regimento.” (BRASIL; 

MEC, 2010f). 
264

No artigo 28, inciso V, está determinado que os observadores teriam apenas direito a voz, não à voto, 

como os demais delegados (Cf. BRASIL; MEC, 2010f). 
265

 Na 3ª reunião da Comissão Organizadora, houve questionamento explícito de uma das entidades de 

representação acerca da vinculação da participação na CONAE pela via da representação, reforçando este 

espectro de participação enquanto representação de grupos: “A representante da CONFENAPA 

(Confederação Nacional das Associações de Pais e Alunos) questionou o fato de o regimento não atrelar a 

participação dos pais àqueles de entidades filiadas à confederação, já que a proposta da Conferência é a 

participação da sociedade organizada.” (Cf. BRASIL; MEC, 2009g, comentários nossos).  
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da Diversidade e das articulações sociais em defesa da educação, 2) representação da 

comunidade científica, 3) representação social do campo, 4) movimento sindical, 5) 

instituições religiosas, 6) empresários e confederações patronais, 7) entidades 

municipalistas, 8) comissões do Poder Legislativo, 9) instituições estaduais e municipais 

da área da fiscalização e controle de recursos públicos (BRASIL; MEC, 2009c).  

Tanto na composição do corpo de delegados quanto na comissão organizadora, 

apresentaram-se representantes desses segmentos educacionais e desses setores sociais.  

É importante ressaltar que a CONAE 2010, enquanto Instituição Participativa, é 

uma Conferência Nacional Típica, contendo a maioria das características que assim 

definem essa categoria pela literatura (SOUZA et al., 2013): 1) convocação pelo poder 

executivo; 2) constituição de comissão organizadora para elaborar um Regimento Interno e 

um  Documento Referência de todo o debate; 3) convocação das etapas subnacionais 

(estaduais e municipais ou intermunicipais); 4) eleição de representantes nas fases 

subnacionais para a plenária nacional; 5) elaboração de propostas na fase subnacional para 

o debate na plenária nacional; 6) etapa nacional com aprovação ou rejeição de propostas; 

7) relatório ou documento final, com diretrizes para incidência em setores de política 

pública.  

Algumas dessas características da CONAE 2010 foram estrategicamente utilizados 

pela CNDE para sua incidência, o que reforça a relevância das distinções feitas pela 

literatura acerca das características das Conferências. No caso deste objeto de estudo, 

foram determinantes: 1) composição e competências da comissão organizadora; 2) etapas 

subnacionais com eleição de representantes; 3) rito de aprovação das emendas.  

As próximas subseções, portanto, tratam especificamente dessas características, 

procurando registrar a CONAE 2010 a partir dessa perspectiva. 

 

 

3.2.1. Comissão organizadora: composição, autonomia e missões estratégicas 

 

 

Vários aspectos relativos à Comissão Organizadora da CONAE 2010 fazem dela 

um dos pontos de destaque desse processo de interlocução entre o governo federal, seus 

gestores e a sociedade civil: composição, autonomia e atribuições estratégicas na 

realização da conferência e na coordenação dos trabalhos nos eixos temáticos.  
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A portaria normativa MEC nº 10, de 2008 (BRASIL; MEC, 2008e), limitou-se a 

constituir a Comissão Organizadora Nacional e a designar o período aproximado em que 

deveriam ocorrer todas as etapas da Conferência, subnacionais e nacional. O artigo 1º, §1º 

conferiu à Comissão Organizadora competência para coordenar, promover e monitorar o 

desenvolvimento da Conferência Nacional de Educação, atribuindo-lhe três tipos de 

tarefas: 1) estabelecer os procedimentos a serem adotados pelas etapas subnacionais; 2) 

propor um regimento interno para submetê-lo à aprovação pela Plenária Nacional da 

Conferência antes de sua realização; 3) apresentar uma proposta de Documento Referência 

para o debate. 

A Coordenação da Comissão Organizadora coube ao Secretário Executivo Adjunto 

do Ministério da Educação, Francisco das Chagas Fernandes
266

, e suas atribuições foram 

amplas
267

. 

A principal missão da Comissão Organizadora Nacional da CONAE 2010 foi, 

obviamente, realizar a etapa nacional
268

, cabendo-lhe, quanto às etapas municipais e 

estaduais, acompanhar a preparação. Para deliberar sobre todas essas atribuições, reuniu-se 

em cinco oportunidades: 1ª reunião - 21/10/2008; 2ª reunião – 16/12/2008; 3ª reunião – 

13/02/2009; 4ª reunião – 24/04/2009; e 5ª reunião - 26/06/2009 (BRASIL; MEC, 2010e). 

Além disso, deliberou sobre a inclusão do encarte ao Documento Referência. 

Adiante, este trabalho tratará de sua composição e de suas missões estratégicas e 

quais as posições e as tarefas chaves que couberam à CNDE. 

                                                           
266

 Os anais da CONAE 2010 registram uma pequena biografia do Coordenador Geral da CONAE 2010: 

nascido no interior do Rio Grande do Norte, viveu em Natal e cursou Licenciatura em Letras, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), iniciou a carreira de professor no início dos anos 

1980, em precárias condições de trabalho, o que desde o início o vincularam à militância sindical, integrando 

a entidade que deu origem à atual Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), dentre 

outras. Ingressou nos quadros do governo com a primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, 

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

Magistério (FUNDEF), vindo a ocupar a Secretaria de Educação Básica do MEC e, por fim, a Secretaria 

Executiva Adjunta. Nesta posição, coordenou a Conferência Nacional de Educação Básica de 2008 e a 

Conferência Nacional de Educação de 2010 (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 265). Em entrevista concedida 

logo após a conclusão da CONAE 2010, o Secretário Executivo Adjunto do MEC detalhou sua trajetória 

profissional e sua militância junto ao sindicalismo da educação desde o processo constituinte iniciado em 

1986, culminando em sua participação na CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação) 

de onde veio a ser convidado para integrar os quadros do governo em 2003 (Cf. FERNANDES, 2010). 
267

 Coube ao Coordenador da Comissão Organizadora Nacional regulamentar o funcionamento das atividades 

do colegiado, tendo, em suma: 1) constituído as Comissões Técnicas ou Especiais para desenvolver as etapas 

da Conferência Nacional; e 2) deliberado sobre o conteúdo dos documentos e das regras do processo da 

CONAE (especialmente tema central e os eixos temáticos, Documentos de debate - Referência, Base e Final -

, critérios de quantitativo de delegados e sua distribuição, metodologia e a coordenação).  (Cf. BRASIL; 

MEC, 2008d).  
268

 Segundo o art. 5º do Regimento Interno, eram três as atribuições gerais da Comissão Organizadora 

Nacional: 1) atender aspectos políticos, administrativos e financeiros que sejam relevantes para a realização 

da CONAE; 2) acompanhar a preparação e o desenvolvimento das Conferências Municipais ou 

Intermunicipais, do Distrito Federal e Estaduais de Educação. (Cf. BRASIL; MEC, 2010f). 
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3.2.1.1. Composição: amplo acordo com segmentos educacionais e setores sociais 

 

 

Compor a comissão organizadora foi a primeira atuação relevante da CNDE no 

âmbito da CONAE 2010, o que está bastante associado ao reconhecimento público, apesar 

da mobilização mais recente, diferentemente da maioria dos demais segmentos e setores
269

. 

A Portaria de convocação apenas indicara os setores com direito a se fazer representar 

naquele colegiado e determinara prazo para a indicação dos nomes pelas entidades, que 

foram, então, nomeados pelo Ministro da Educação, através da Portaria nº 17, de 06 de 

outubro de 2008
270

.  

A nomeação da CNDE e de todas as demais participantes passou por acordos e 

consensos no âmbito das entidades representativas da política de educação. Isso está 

presente no relato do Coordenador da Comissão Organizadora Nacional
271

 e na narrativa 

do Coordenador Geral da CNDE
272

. 
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 Denise Vieira Franco, em tese defendida na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (2013), analisando participação e representatividade na CONAE 2010, aponta que o evento inovou ao 

permitir alguma medida de ampliação da representatividade de setores e segmentos neste espaço relevante de 

interlocução com o governo, mas que, de maneira geral, não acarretou grande modificação no quadro de 

atores sociais consolidados nesta área, com exceção da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que 

representou o novo: “[...] Evidenciou-se que, mesmo diante desta ampliação, quanto à representatividade e à 

participação, as entidades e segmentos que se envolveram com mais organicidade são aqueles que já 

estiveram anteriormente mergulhados na luta por uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e por 

uma Plano Nacional de Educação que respondesse às demandas da sociedade brasileira, com exceção da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação”. (Cf. FRANCO, 2013). 
270

Uma cópia escaneada da portaria 17, de 06 de outubro de 2008, consta na página de informações oficiais 

da CONAE 2010, mas sua publicação no Diário Oficial aconteceu somente em 07 de novembro de 2008. Na 

sequência, o ato nº 1.371 foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de novembro de 2008, republicando 

a relação de nomeados à Comissão e tornando sem efeito a Portaria nº 17, de 07 de novembro de 2008. Em 

seguida, a Portaria 828, de 27 de agosto de 2009 apresentou nova modificação na lista dos nomeados, 

tornando sem efeito o ato nº 1.371, de 17 de novembro de 2008. A Portaria normativa nº 13, de 29 de agosto 

de 2009 republicou novas alterações. Destaca-se que em todas as reformulações, Daniel Tojeira Cara 

permaneceu como titular dos movimentos em defesa da escola pública, tendo por suplente o representante do 

Movimento “Todos pela Educação”. (Cf. BRASIL; MEC, 2008f).  
271

 Em entrevista concedida à Revista Educação & Sociedade em 27/09/2010, logo após a conclusão da 

CONAE 2010 e antes da apresentação, pelo governo, do Projeto de Lei do PNE, o secretário executivo 

adjunto do MEC, Francisco das Chagas Fernandes relatou a realidade das disputas envolvendo a comunidade 

de política de educação, verificadas na constituição da Comissão Organizadora: “[...], como todos nós 

sabemos, a educação no Brasil tem uma pluralidade muito forte e uma diversidade também. Isso acontece 

também nas nossas entidades representativas. Nós temos muitas entidades, tanto no campo sindical quanto no 

acadêmico, como entidades que às vezes não estão diretamente ligadas à educação, mas indiretamente 

contribuem, participam e discutem a educação. Então nós tivemos de passar um tempo discutindo como seria 

a composição de uma comissão organizadora para essa conferência. Por quê? Primeiro não podíamos colocar 

todas as entidades, porque, se colocássemos todas as entidades, nós já íamos ter uma assembleia. Então nós 

tivemos de fazer um trabalho de convencimento para que tivéssemos as entidades representativas e, em 

muitos casos, entidades representando um conjunto de outras entidades. E, em alguns casos, o titular de uma 

entidade na comissão de organização da conferência tinha como suplente uma outra entidade. Então nós 

tivemos de fazer acordos. O grande e primeiro acordo para que a conferência acontecesse foi organizar a 

comissão, fazer com que a comissão organizadora acontecesse de fato. [...]. Como compor uma comissão 

organizadora que fosse plural, representasse a complexidade federativa, a diversidade e a sociedade civil 
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A Comissão da CONAE contou com 34 (trinta e quatro) membros titulares 

representativos de 34 (trinta e quatro) segmentos de educação e setores sociais 

estabelecidos na Portaria Normativa do MEC nº 10, de 03 de setembro de 2008 e suas 

alterações
273

, cada qual com seu suplente, acrescido o Coordenador Geral como figura 

isolada, totalizando 69 (sessenta e nove)
274

 representantes de diversos interesses, listados 

no Quadro 2.  

A capacidade de influência da CNDE não pode ser medida apenas pela presença 

nominal, mas deve considerar tanto a presença de entidades do seu Comitê Diretivo, que 

também tiveram garantido assento como representantes de outros segmentos ou setores, 

quanto sua capacidade de articulação institucional e influência de outras entidades, ora pela 

adesão e apoio de suas bases, ora pelo consenso auferido com as direções das mesmas.  

A União Nacional de Dirigentes Municipais (UNDIME), a despeito de sua pauta 

voltada para as atribuições da posição dos Municípios enquanto entes federativos, 

apresenta interesses muito mais próximos aos da sociedade civil na política de educação, 

considerando a natureza dos conflitos de interesses relativos à distribuição federativa das 

competências e recursos
 275

, a ponto de integrar o Comitê Diretivo da Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação. É evidente que suas pautas não são absolutamente coincidentes 

                                                                                                                                                                                
organizada? E, em particular, negociar com os setores e segmentos sociais as suas representações, a exemplo 

da representação das entidades científicas da educação: ANFOPE, ANPAE, ANPED, CEDES e 

FORUMDIR. Por isso que essas cinco entidades foram representadas por duas, uma como titular e outra 

como suplente. E coube às cinco entidades decidirem quem era a sua representação; não coube ao Ministério 

da Educação ou a outra instância decidir isso, foram as próprias cinco entidades que definiram quem 

representava essas cinco entidades.” (Cf. FERNANDES, 2010, p.1034). 
272

 Segundo o Coordenador Geral da CNDE: “Eu não poderia nunca faltar, porque... por um pedido do 

Haddad, a minha cadeira era composta: eu, como representante da Campanha de titular, o “Todos pela 

Educação”, como suplente. Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 2017). 
273

 Cf. nota 270.  
274

 Há divergências entre as fontes de dados normativas (portarias), os registros dos anais da CONAE 2010 e 

as listagens disponibilizadas no portal da CONAE 2010. De fato, a última portaria indicadora dos segmentos 

e setores representados acompanhada da portaria de nomeação prescreve 34 categorias de representante 

(titulares e suplentes), acrescidos da figura do coordenador geral da Comissão Organizadora Nacional, o que 

resulta em 69 (sessenta e nove) pessoas (Cf. nota 270). Na introdução do volume 2 dos anais da CONAE 

2010, consta a designação desta mesma quantidade, mas na tabela de fl. 318, a previsão regimental é 70 

(setenta) representantes (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 318.). Já lista de delegados disponível no portal da 

CONAE, o número de delegados natos habilitados na etapa nacional é 69 (sessenta e nove) (Cf. BRASIL; 

MEC, 2008c). 
275

 Com a descentralização federativa de atribuições promovida pela Constituição de 1988 (cf. capítulo 2), 

coube aos municípios um grande volume de tarefas materiais sem contrapartida quanto ao volume de 

recursos que administram, em comparação com a União, apontam entidades municipalistas como a 

UNDIME. Assim, compreende-se porque esta entidade, a despeito de ser uma entidade que representa 

interesses de dirigentes municipais (e, portanto, à primeira vista, mais associada à atores governamentais) 

integre a rede da CNDE, uma articulação com interesses locais e, num processo como o da CONAE, esteja 

em defesa de interesses conflitantes aos do governo federal. De fato, as estratégias de ação da CNDE incluem 

forte incidência sobre atores e instituições nacionais e internacionais, como forma de reunir legitimidade, 

força política e incidência eficiente, mas seus objetivos estão claramente comprometidos com a distribuição 

equalizada de recursos e oportunidades para as esferas locais.  
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em todas as esferas
276

, mas a pauta de financiamento, em especial, é fator de consenso e 

articulação, já que ambos advogam o aumento dos aportes financeiros do governo federal 

para Municípios. 

A União Nacional de Conselhos Municipais de Educação (UNCME) também 

integra o Comitê Diretivo da CNDE e teve assento nominal garantido na comissão 

organizadora, assim como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE). 

Não se pode olvidar que essa capacidade de influência somente pode ser assim 

interpretada considerando que as condições de diálogo nesse colegiado também foram 

bastante favoráveis à sociedade civil como um todo. A coordenação da Comissão 

Organizadora, que coube a Francisco das Chagas Fernandes (então Secretário Executivo 

Adjunto do MEC) que, oriundo de entidades sindicais de educação
277

, apresentava-se como 

uma liderança legítima para a condução do debate, com quem era possível travar diálogos 

e reivindicar melhores condições para a posição da sociedade civil em todo o processo
278

, a 

despeito de sua posição de interlocutor do governo federal
279

.  

Ao se destacar os esforços empenhados pela CNDE para ampliar a capacidade de 

influir nas deliberações da comissão organizadora é importante ter em mente que todas 
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 O Coordenador Geral da CNDE registra, em sua entrevista, a consciência de uma precariedade quase 

natural do trabalho em rede. Cita que consensos não são sempre possíveis e que o trabalho se desenvolve em 

função de objetivos e princípios mais ou menos compartilhados em torno da melhoria das ações do Estado 

para prestar o direito à educação. Tensões entre atores da rede da CNDE não são raras e cita, como exemplo, 

o episódio da Lei do Piso Nacional do Magistério (Cf. capítulo 2), pauta à qual os interesses da UNDIME, no 

contexto da precária racionalidade de distribuição de recursos e obrigações federativas, eram conflitantes, já 

que viria a impor – antes mesmo de novas fontes de recursos serem providenciadas - obrigações líquidas aos 

municípios quanto ao custeio das carreiras do magistério. Neste ponto, registra o entrevistado, a Coordenação 

Geral da CNDE, com a anuência da maioria do seu Comitê Diretivo, manteve a atuação de apoio à aprovação 

da Lei do piso e ao julgamento de sua constitucionalidade no STF, a despeito do seu impacto sobre os 

interesses mais diretos da UNDIME. (CARA, 2017).  
277

 Cf. notas 266 e 271. 
278

 O Coordenador Geral da CNDE, fazendo referência a resistências políticas dentro do governo quanto a 

institucionalização do Fórum Nacional de Educação como instância de monitoramento do PNE, aponta a 

heterogeneidade da composição do MEC relativamente a estes conflitos e, quanto ao então Coordenador da 

Comissão Organizadora Nacional da CONAE 2010, Francisco das Chagas Fernandes, aponta que sempre se 

apresentou favorável à institucionalização do FNE. (Informação disponibilizada em entrevista. (CARA, 

2017). Especificamente a este apoio ao debate do Fórum Nacional de Educação, Francisco das Chagas 

Fernandes, em entrevista concedida sobre o processo da CONAE e a formulação do PNE, manifesta 

exatamente essa postura: “[...] Continuando: a organização da educação nacional em um sistema exigirá 

alguma mudança na Constituição e na LDB? Quais? CHAGAS – Primeiro eu acho que é importante que na 

lei do novo PNE sejam incorporadas algumas estratégias, mas é o seguinte: eu acho que o Fórum Nacional de 

Educação deve estar incorporado dentro do Plano Nacional de Educação como componente do sistema 

nacional e a conferência também” (Cf. FERNANDES, 2010, p.1034). 
279

 Segundo as Normas Regulamentares da Comissão Organizadora da CONAE 2010 (art. 3º, inciso VII), 

cabe ao seu coordenador “Articular a dinâmica de trabalho entre a Comissão Organizadora e o Ministério de 

Educação” (Cf. BRASIL; MEC, 2008d). 



135 

 

essas entidades têm longo histórico de mobilização próprio e que cada uma delas 

apresentou suas pautas, interesses específicos e suas estratégias em todo o processo.  

O que se quis ressaltar é que, no uso consciente dessa arena de participação social a 

objetivos bem delimitados de incidência, que extrapolam o próprio alcance da conferência, 

a CNDE empenhou-se para garantir posições estratégicas e uma rede de apoio, valendo-se 

de sua capacidade de articulação institucional. 

  

 

3.2.1.2. Autonomia e competências estratégicas: a relevância da Comissão Especial de 

Dinâmica e Sistematização - CEDS 

 

 

A autonomia da Comissão Organizadora para determinação da pauta de debate e 

das regras de funcionamento da Conferência
280

 conferiu, por reflexo, grande capacidade de 

influência aos participantes da CONAE 2010. Destacam-se as atribuições para elaboração 

das normas regulamentares das etapas subnacionais, do Regimento Interno da etapa 

nacional e a definição do texto do Documento Referência de forma participativa, 

atribuições gerais definidas no ato de convocação, a Portaria Normativa MEC nº 10/2008. 

Há uma subdivisão de trabalho dentro da Comissão Organizadora Nacional que 

também marcou a existência de posições estratégias nessa capacidade de influência: as 

Comissões Especiais, cuja constituição foi determinada na primeira reunião da Comissão 

Organizadora Nacional
281

: 1) Comissão Especial de Dinâmica e Sistematização (CEDS); 2) 

Comissão Especial de Mobilização e Divulgação (CEMD) e 3) Comissão Especial de 

Infraestrutura e Logística (CEILOG). Na mesma oportunidade, foram nomeados os 

representantes e os respectivos suplentes de 10 (dez) segmentos e setores, dentre os 

presentes, para a constituição da CEDS, conforme sinaliza o quadro 3, totalizando 20 

(vinte) membros.  

                                                           
280

 A questão que se observa é que em relação à Conferência de saúde, por exemplo, o Regimento Interno é 

ato do Ministro de Estado ou do Conselho Nacional de Saúde. Também as Conferências Nacionais de 

Assistência Social concentram esta competência no Conselho Nacional do setor.  
281

 A coordenação da Comissão Organizadora determinou a constituição de três comissões especiais para o 

desempenho de todas as atribuições relativas à coordenação e monitoramento das Conferências: 1) Comissão 

Especial de Dinâmica e Sistematização (CEDS); 2) Comissão Especial de Mobilização e Divulgação 

(CEMD) e 3) Comissão Especial de Infraestrutura e Logística (CEILOG). As duas primeiras foram criadas e 

tiveram membros designados na 1ª Reunião da Comissão Organizadora da CONAE 2010, em 21/10/2008. 

(Cf. BRASIL; MEC, 2008h). A Comissão de Infraestrutura (CEILOG) foi gestada na 3ª Reunião da 

Comissão, em 13/02/2009 e já se pronunciava como órgão na 4ª Reunião da Comissão, em 24/04/2009.  
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A CNDE assumiu a posição de titular dos movimentos de defesa da educação na 

Comissão de Dinâmica e Sistematização (CEDS), garantindo uma das posições mais 

estratégicas para sua incidência em todo o processo da CONAE 2010. 

Isso porque as atribuições da CEDS foram maiores e mais relevantes, quanto à 

capacidade de influência no conteúdo do debate e no rito da conferência
282

, dentre as quais 

destacam-se: 1) definir tema central e eixos temáticos, 2) elaborar o conteúdo do 

Documento Referência; 3) definir dinâmica e metodologia das conferências; 4) definir 

tema dos colóquios e suas ementas; 5) definir critérios para seleção de palestrantes e 6) 

elaborar regimentos internos e normas regulamentares da comissão (BRASIL; MEC, 

2011b, p. 18). 

 O Documento-Referência foi elaborado pela CEDS em quatro encontros
283

 e teve 

seu texto aprovado pela Comissão Organizadora Nacional na 2ª Reunião, de 16 de 

dezembro de 2008
284

.  

A CONAE 2010 contou com 06 (seis) eixos temáticos e um encarte para tratar do 

Plano Nacional de Educação, com parágrafos numerados para facilitar o processo de 

votação e discussão das emendas, sistematizadas no Quadro 4: EIXO I - Papel do Estado 

na garantia do direito à educação de qualidade: organização e regulação da educação 

nacional; EIXO II: Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação; EIXO III: 

Democratização do acesso, permanência e sucesso escolar; EIXO IV: Formação e 

valorização dos profissionais da educação; EIXO V: Financiamento da educação e controle 

social; EIXO VI: Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade 

(BRASIL; MEC, 2010e). 

O Coordenador Geral da CNDE considera que a entidade teve bastante êxito em 

inserir temas polêmicos já no Documento Referência, pautando o debate desde o início, 

                                                           
282

 A Comissão de Mobilização e Divulgação ficou responsável por elaborar e implementar a proposta de 

mobilização social e de apoio à organização das Comissões e Conferências − Municipais ou Intermunicipais, 

Estaduais e do Distrito Federal − de Educação. Já a Comissão de Infraestrutura e Logística foi incumbida de 

programar e acompanhar ações que garantissem as condições necessárias para a realização da Conae 

(materiais, equipamentos, espaços e atividades culturais) (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, pp. 18-19). 
283

 Registram os anais da CONAE 2010 que os primeiros debates ocorreram antes mesmo da formulação pela 

Comissão Especial de Dinâmica e Sistematização, por um pequeno grupo que havia participado da 

organização da Conferência Nacional de Educação Básica (CONEB 2008), e foi da natureza do sistema 

nacional de educação brasileiro: “O Documento-Referência da Conae e os procedimentos iniciais para a sua 

realização também buscaram estabelecer uma linha de continuidade entre a Coneb e o processo de construção 

da nova conferência.” (Cf. BRASIL; MEC, 2011a, p. 246 e 248). 
284

 O conteúdo do Documento Referência – tema central e eixos - seguiu uma lógica estrutural, relatam os 

membros da Comissão de Sistematização, colocando o primeiro deles como a prioridade de uma política de 

Estado para a educação e os demais como as “[...] grandes questões da educação nacional, colocadas pelo 

momento histórico, pelo acúmulo de experiências e debate, tendo como referência a construção das diretrizes 

do PNE “. (Cf. BRASIL; MEC, 2011a, p. 250). 
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especialmente quanto ao tema do financiamento, como o polêmico percentual do PIB, a 

necessidade de calcular o custo aluno-qualidade, a participação da União nos investimentos 

públicos, dentre outros temas
285

.  

Em relação à discussão do Plano Nacional de Educação, o ajuste inicial era o de 

que ele seria tematizado em todos os eixos, de forma transversal, mas por pressão das 

primeiras discussões municipais, foi elaborado um encarte específico ao Documento 

Referência
286

, correspondendo aos itens de nº 288 e seguintes. O encarte do Documento 

Referência não foi objeto de debate nas Plenárias de Eixo, apenas na Plenária Nacional
287

, 

circunstâncias que serão esclarecidas à frente. 

Quanto à elaboração da proposta de Regimento Interno da CONAE 2010, duas 

reuniões da Comissão Organizadora, realizadas em 02 de fevereiro de 2009 e 24 de abril de 

2009 (BRASIL; MEC, 2010e), debateram o tema. Importa destacar que o trabalho da 

CEDS foi o de elaborar a proposta que deveria ser acolhida pela Comissão Organizadora
288
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 “[...] na Comissão Organizadora Nacional conseguimos “passar” muitas defesas e conquistas nossas 

realizadas na Coneb para a Conae. Resultado: elas já estão incluídas no Documento Referência. Apenas nós 

(especialmente na temática do Financiamento da Educação) e a CNTE (na questão do Piso) conseguimos tal 

proeza: incluir temas polêmicos diretamente no texto, como o CAQi, a maior participação da União no 

financiamento, etc (vejam que em outros eixos não há nada de muito polêmico, no máximo posições 

principiológicas gerais). Claro, isso não resolve nosso problema. Aliás, não resolve de modo algum. Até 

porque, [...], o Documento Referência é bem genérico. [...]. Pelo menos o CAQi, a participação da União no 

financiamento, o % do PIB, etc, já estão lá.” (CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. 

Lista virtual. CAMPANHA-CONAE, 2009, grifo nosso). 
286

 A Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação decidiu integrar um encarte ao 

Documento Referência original para ampliar o objeto do debate e incluir o Plano Nacional de educação, 

tendo assim se justificado: “A Comissão Nacional Organizadora da CONAE, identificando os movimentos da 

sociedade civil e política, sobretudo a ênfase e o interesse recorrente, durante as conferências municipais e 

intermunicipais, de aprofundamento da discussão sobre a temática Plano Nacional de Educação, aprovou o 

documento denominado: Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020), Diretrizes e Estratégias de Ação. 

[...]. Nesse sentido, [...], a Comissão aprovou que este encarte passa a integrar o Documento Referência. 

Assim, este encarte, ao fazer parte, constitutiva e constituinte, do Documento Referência será objeto de 

discussão assim como de deliberação e, consequentemente, receberá emendas nas Plenárias de Eixo. Dessa 

forma, o debate do conteúdo e a apresentação de propostas ao novo Plano Nacional de Educação encontrarão 

um espaço mais efetivo durante as Conferências Estaduais e Nacional de Educação. ” (Cf. BRASIL; MEC, 

2009a). 
287

 “O texto relativo ao Plano Nacional de Educação não apareceu como eixo, mas como um encarte. Houve 

um interesse por parte de conferências municipais de fazer essa discussão, o que levou a Comissão 

Organizadora Nacional a acrescentar um encarte no Documento-Referência para dar maior destaque ao 

material e retomá-lo de forma matricial dentro dos diferentes eixos. A elaboração desse material deu-se por 

meio de uma articulação entre Conselho Nacional de Educação (CNE), Câmara dos Deputados e Conae para 

a realização de encontros regionais com o objetivo de discutir a elaboração do novo PNE. Dessas discussões 

surgiu a proposta de que ele não fosse tratado como um novo eixo, mas, como já foi dito, que fosse 

desenvolvido numa perspectiva matricial nas propostas de todos os eixos. Esse foi o motivo pelo qual o 

encarte do PNE não se constituiu num eixo do Documento-Referência e, portanto, não pôde ser discutido 

numa plenária de eixo. Concluído o documento, foi enviado aos municípios, embora a realização das 

conferências municipais já tivesse sido iniciada” (Cf. BRASIL; MEC, 2011a, p. 251). 
288

 No Diário da CEDS estão registradas importantes parcelas dos seus trabalhos: “A Ceds tinha por missão 

elaborar documentos para subsidiar os debates da Conae, tais como: Regimento Interno, Documento-

Referência, Documento-Base, Documento-Final, Coletânea de Textos, dentre outros. ” (Cf. BRASIL; MEC, 

2011b, p. 248).   
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e submetida à aprovação efetiva pelos delegados na etapa nacional
289

. De modo geral, o 

regimento orientou e foi conhecido de todas as etapas da conferência, mas ele se constituiu 

a norma reguladora da etapa nacional, apenas
290

.  

Há alguns registros da atuação da CEDS na construção de parte das condições do 

rito definido no regimento interno que merecem menção.  

Cabendo-lhe a definição da metodologia de aprovação das emendas, coube a CEDS 

propor uma alteração ao texto inicial do regimento interno no fim das etapas estaduais, 

antes de submeter à votação na Plenária Nacional, fazendo constar uma nova regra que 

ampliou as chances de habilitação de emendas na etapa nacional (BRASIL; MEC, 2011b, 

p. 252). Serão feitas referências sobre esse tema na abordagem da metodologia para 

habilitar emendas à deliberação na etapa nacional, mas importa considerar que uma parcela 

razoável de emendas polêmicas foi incluída no Documento Final por causa dessa nova 

condição, e que a influência da CNDE variou com essa regra.   

A CEDS elaborou, também, “orientações para organização da etapa estadual” da 

CONAE 2010
291

. Essas normas não tinham poder de vinculação dos participantes das 

outras etapas da conferência, mas tal documento foi balizador de todo o processo, em 

virtude das regras do Regimento Interno para habilitar delegados e emendas na etapa 

nacional, que dependiam da observância de certos requisitos e que implicavam uma certa 

ordem nas etapas subnacionais, como se verá adiante. 

Coube à CEDS, ainda, definir os temas dos 52 (cinquenta e dois) colóquios e suas 

ementas, determinando o alcance do debate, bem como os critérios para seleção dos 

palestrantes ou expositores
292

. Os colóquios foram momentos de debates e discussões antes 

das primeiras deliberações sobre emendas, visando o aprofundamento das discussões. A 
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 Conforme o art. 4º, inciso II da portaria de convocação da CONAE 2010: “Cabe a Comissão 

Organizadora: [...]; II - Submeter ao referendo do plenário da Conferência Nacional da Educação proposta de 

regimento interno.” (Cf. BRASIL; MEC, 2008e). 
290

 A construção do Regimento Interno esteve relativamente aberta a toda a estrutura subnacional da CONAE 

2010, como ficou registrado: “Inicialmente foi elaborado e encaminhado aos estados e municípios um 

exemplo de regimento da Conae para subsidiar a realização das conferências municipais e estaduais. O 

documento definitivo, que normatizou a participação dos delegados e delegadas na etapa nacional, 

incorporou sugestões apresentadas pelos participantes das conferências municipais e estaduais, que ajudaram 

a aperfeiçoar o texto e as condições de realização da conferência. Na versão final, fez-se a flexão de gênero 

em todo o texto, acatando-se a proposta feita por um estado. ” (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 251).  
291

 No Diário da CEDS consta o registro desta atividade: “Para subsidiar a organização das conferências 

municipais e estaduais, foi elaborado um caderno com Orientações para Organização da Etapa Estadual da 

Conae. Esse material foi enviado às comissões estaduais e disponibilizado no sítio do MEC”. (Cf. BRASIL; 

MEC, 2011b, p. 251, grifo nosso). Estas Orientações estão disponibilizadas no portal da CONAE 2010 (Cf. 

BRASIL; MEC, 2009c).  
292

 “Foram atribuições da Comissão de Sistematização: [...]; definir tema dos colóquios e suas ementas, 

definir critérios para seleção de palestrantes; organizar relação de palestrantes para as conferências 

estaduais.” (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 18).  



139 

 

escolha dos temas foi fruto de um debate da Comissão Organizadora sobre as necessidades 

de cada eixo (BRASIL; MEC, 2011b, p. 114). 

Ainda quanto aos colóquios, há registros na ata da 3ª reunião da Comissão 

Organizadora quanto aos movimentos do representante da CNDE para delimitar condições 

do debate nos colóquios, com vinculação temática aos eixos e com estrita observância 

pelos debatedores acerca desta regra, que deveria constar no regimento: 

 

 
O coordenador da Comissão Nacional passou a palavra à Daniel, membro da 

Comissão Especial de Dinâmica e Sistematização para os informes. [...]. Foi 

sugerido que, ao convidado para a palestra, seja dada uma orientação no sentido 

de focar o debate no tema proposto. Foi proposto também a criação de ementas 

para os colóquios. A proposta foi votada e aceita por maioria absoluta. [...] O 

representante da Campanha pediu que fosse alterado o regimento interno para 

garantir o cumprimento das ementas. (BRASIL; MEC, 2009g).  

 

 

Tendo participado ativamente da Conferência Nacional de Educação Básica, em 

2008
293

, o representante da CNDE esclarece e justifica a importância dessa questão para os 

debates e para a aprovação das emendas: ao inserir a regra de vinculação, as intervenções e 

a fala dos expositores ficam delimitadas aos temas dos colóquios, permitindo ao 

coordenador do eixo manter o foco no debate (CARA, 2017). Os registros dos Anais da 

CONAE 2010 têm a esse respeito a seguinte informação: 

 

 
As ementas dos colóquios foram elaboradas para cada um dos temas que seriam 

tratados nesses espaços. Tinham como objetivo circunscrever a exposição do 

palestrante às temáticas que compunham o Documento Referência orientar as 

falas no sentido de harmonizá-las com os objetivos da Conae. As contribuições e 

informações recebidas deveriam aprofundar o debate, colaborando, assim, para 

fundamentar com mais conhecimento e qualidade as decisões a serem tomadas 

nas plenárias. (BRASIL, 2011b, p. 54) 
 

 

O regimento interno incorporou essa condição
294.
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 Segundo o registro de delegados da CONEB 2008, o representante da CNDE, juntamente com uma das 

primeiras Coordenações Gerais da articulação, Denise Carreira Soares, consta como delegado nato, tendo 

integrado a Comissão Organizadora Nacional (CF. BRASIL; MEC, 2008c). 
294

 Art. 18. Os colóquios deverão observar o tema da CONAE, a partir do conteúdo disposto no Documento-

Base, e deverão ter em comum os seguintes aspectos: a) as mesas devem contar com expositores/as e 

coordenadores/as; b) as exposições devem ter caráter fundamentalmente pedagógico, objetivando o 

aprofundamento dos debates na CONAE; e, c) as intervenções dos/das expositores/as devem ser orientadas 

pelas ementas relativas a cada colóquio”. (Cf. BRASIL; MEC, 2010f, grifo nosso). Tomando o teor do art. 8º 

do Regimento Interno da Conferência Nacional de Educação Básica de 2008, a investida na reformulação das 

regras da CONAE 2010 quanto a este aspecto reflete um aprendizado, pois a normativa anterior não dirigia 

restrição às intervenções dos expositores dos colóquios. “Art. 8º [...]. § 2º - A discussão sobre os eixos 

temáticos e os colóquios observará, obrigatoriamente, o tema central e deverá ter em comum os seguintes 
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Por fim, outra posição de destaque que decorre da presença da CNDE na Comissão 

Organizadora e na CEDS é a de Coordenação do Eixo V, que tem importantes poderes 

sobre o procedimento da etapa nacional. As funções do Coordenador de Eixo estão tratadas 

em tópico adiante, quando se analisa especificamente a metodologia de aprovação de 

emendas. Por hora, fica o registro de que o Coordenador Geral da CNDE ocupou, 

juntamente com o representante da UNCME, Paulo Eduardo dos Santos, a Coordenação do 

Eixo V da CONAE 2010 (financiamento e controle social)
295

. 

Esta breve exposição, procurou demonstrar a quantidade de competências 

estratégicas que foram oportunizadas à CNDE pelo fato de integrar a Comissão 

Organizadora e, na sequência, a Comissão de Sistematização – CEDS. A narrativa do 

Coordenador geral da CNDE informa que tudo isso foi parte de uma ação orientada: 

 

 
Em primeiro lugar, o mais importante foi conquistar espaço nas comissões 

organizadoras da Coneb e da Conae de 2010 e 2014, a última já a Comissão 

Organizadora como atribuição do FNE. Na verdade, o fundamental foi entrar na 

Comissão Organizadora da Coneb, o que somente veio após audiência com o 

Ministro Fernando Haddad, em 24 de agosto de 2007. Depois, nas comissões 

organizadoras, a luta foi para coordenar o eixo de financiamento da educação. 

Sempre conseguimos, pela força de nosso trabalho. Na Coneb de 2008 foi o Eixo 

III “Construção do regime de colaboração entre os sistemas de ensino, tendo 

como um dos instrumentos o financiamento da educação”, na Conae de 2010 foi 

o Eixo V “Financiamento da educação e controle social” e em 2014, o Eixo VII 

Financiamento da educação: gestão, transparência e controle social dos recursos. 

Como coordenador do Eixo você fecha a redação do Documento Referência do 

Eixo para apresentar para a Comissão de Sistematização e, em sequência, para o 

Pleno. [...]. Isso significa dizer que o coordenador do eixo determina uma 

primeira avaliação a ser validada pela Comissão de Sistematização e, depois, 

pelo Pleno, mas já sai muito na frente. Pode conferir, os eixos que coordenei 

estão precisos, não há contradições. [...]. E a clareza favorece as deliberações. 

Isso facilitou uma boa construção da Meta 20 do PNE, que é a mais clara e com 

melhor fio lógico em termos de redação (CARA, 2017).   

 

 

Adiante, serão detalhadas as condições de sua influência sobre o rito da aprovação 

das emendas aos Documentos da CONAE 2010, em duas etapas: estaduais e nacional. 

Contudo, para compreender esse processo é preciso conhecer, primeiro, a composição de 

                                                                                                                                                                                
aspectos: I – Informações técnicas e políticas; II – Documento referência da Comissão Organizadora 

Nacional; III– Análise das políticas públicas educacionais da última década; IV – Contribuições dos 

diferentes segmentos sociais; 3 V – Apresentação de propostas de diretrizes; ”. (Cf. BRASIL; MEC, 2008b, 

grifo nosso). 
295

 Esta informação não foi relatada em nenhum dos documentos da CONAE 2010 pelo Ministério da 

Educação. Informações sobre coordenação dos eixos constaram apenas a partir da CONAE 2014 e CONAE 

2018. Conforme a informação disponibilizada pelo Coordenador geral da CNDE, foram feitos alguns 

levantamentos, em diversas fontes, de maneira a confirmar este relato. O quadro 4 apresenta a relação de 

todos os coordenadores, vinculado a cada eixo temático.  
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delegados na etapa nacional e como se deu o procedimento para habilitação desses 

representantes. 

 

 

3.2.2. Composição da etapa nacional da CONAE 2010: o corpo de delegados 

 

 

Delegados são participantes com direito a voto, considerando que há participantes 

observadores, aos quais foi apenas conferido direito à voz
296

. 

O art. 28 do regimento interno definiu 04 (quatro) tipos de delegados e, para cada 

um deles, uma regra especifica de habilitação na etapa nacional, elementos sintetizados no 

Quadro 5, aqui apenas referidos em sua tipologia para expressar suas quantidades: 1) 

delegados natos; 2) delegados por indicação nacional; 3) delegados por indicação estadual, 

por setores sociais; 4) delegados eleitos nos estados, por segmentos educacionais.  

A previsão regimental foi de 2.885 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco) delegados 

distribuídos em proporções distintas por essas categorias, mas habilitaram-se, 

efetivamente, 2.416 (dois mil quatrocentos e dezesseis).  

Os menores grupos foram os de delegados natos, que são os membros da Comissão 

Organizadora Nacional, e os delegados por indicação nacional; juntos, os dois grupos 

foram contemplados com aproximadamente 330 (trezentos e trinta) assentos reservados 

pelo Regimento Interno. O restante das vagas reservadas foi dividido pelos dois maiores 

grupos: os delegados eleitos nos estados (segmentos educacionais) e os delegados 

indicados nos estados (por setores sociais). 

Segundo o regimento, os delegados eleitos nos estados são aqueles representantes 

de segmentos educacionais nas três modalidades de ensino (educação básica, profissional e 

superior) eleitos nas Conferências Estaduais por seus pares. É o maior grupo porque 

representa a grande massa de gestores federais, estaduais e municipais, das redes públicas e 

privadas de ensino, bem como os trabalhadores da educação, além de pais, conselheiros e 

alunos. A previsão de vagas para este grupo de representantes foi estabelecida em 2.000 

(duas mil); credenciaram-se, efetivamente, 1.821 (mil oitocentas e vinte e uma). 
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“Art. 28. Os/As participantes da Conferência Nacional de Educação estarão distribuídos/as em cinco 

categorias: I – delegados/as eleitos/as nos estados, por segmentos, com direito à voz e voto nos órgãos da 

Conferência; II – delegados/as natos/as, com direito à voz e voto nos órgãos da Conferência; III – 

delegados/as por indicação estadual, por setores, com direito à voz e voto nos órgãos da Conferência; IV – 

delegados/as por indicação nacional, com direito à voz e voto nos órgãos da Conferência; V – 

observadores/as, com direito à voz nos colóquios.” (Cf. BRASIL; MEC, 2010f, grifo nosso). 
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Os delegados indicados nos estados, por setores sociais, tiveram previsão 

regimental de 547 (quinhentos e quarenta e sete) representantes, de 09 (nove) categorias, 

dos quais destacam-se, pelo percentual de assentos, os movimentos de afirmação da 

diversidade (104 vagas), articulações sociais em defesa da educação (120 vagas), 

comunidade científica (87 vagas) e parlamentares (79 vagas - Câmara dos Deputados e 

Senado Federal). Desse grupo, habilitaram-se 384 (trezentos e oitenta e quatro) 

representantes. 

É importante ressaltar que a reserva regimental de vagas não garantia direito à 

presença efetiva de representantes dos segmentos e setores na etapa nacional: era preciso 

observar critérios nas etapas subnacionais para habilitar delegados na etapa de Brasília.  

Nem o Regimento Interno da CONAE 2010 nem as Orientações para das etapas 

Estaduais previram a eleição ou a indicação de delegados vindos das conferências dos 

municípios para a etapa estadual
297

. O acesso aos primeiros níveis, portanto, foi amplo 

“[...] a simples participação na primeira levava ao credenciamento para a segunda [...] 

(BRASIL; MEC, 2011b). 

Contudo, havia uma condição para habilitar delegados à etapa nacional: a presença 

cumulativa nas etapas municipais e estaduais, segundo o art. 29 e 31, §2º do Regimento 

Interno
298

, ou seja, somente delegados que tenham participado nas etapas municipais e 

estaduais poderiam ser credenciados na etapa nacional, após serem eleitos ou indicados nos 

Estados
299

.  

Adiante ficará mais claro como essa condição, somada à metodologia de habilitação 

de emendas, tornou complexo o objetivo de se fazer presente e influir na CONAE 2010. 
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 Reflexo da experiência da CONEB 2008, que não realizou etapa municipal: “Para essa conferência, não 

foi prevista a realização da etapa municipal, pois não havia garantia de que os municípios tivessem 

possibilidade de organização para esse tipo de evento. ” (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 16). 
298

Art. 29. São delegados/as eleitos/as para a Conferência Nacional de Educação os/as escolhidos/as nas 

Conferências Estaduais que tenham participado de Conferências Municipais e/ou Intermunicipais, de acordo 

com a distribuição por segmento no âmbito de suas respectivas entidades, conforme o que dispõem os 

Anexos III e IV deste Regimento Art. 31 [...]. § 2º Foi considerada, para efeito de credenciamento como 

delegado/a à Conferência Nacional, a participação em conferências municipais e/ou intermunicipais, 

estaduais ou distrital, excetuando-se os/as delegados/as por indicação nacional (Cf. BRASIL; MEC, 2010f). 
299

 As Conferências de cada Estado deveriam prever, em seu roteiro, a realização de uma plenária específica 

para que os segmentos realizassem a eleição de seus representantes a serem encaminhados à etapa nacional: 

“3.6.1 - Dos Segmentos: cada segmento elegerá seus delegados em plenária própria, durante o transcurso da 

etapa estadual. Para tanto, deverá ser garantido espaço adequado e tempo determinado no cronograma da 

conferência. Caberá a plenária final referendar os nomes escolhidos nas plenárias de segmento” (Cf. 

BRASIL; MEC, 2009c, p. 10). 
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3.2.3. A metodologia nas etapas da CONAE 2010 e o repertório de ação da CNDE. 

 

 

A metodologia das etapas como um todo é o conjunto de regras que engloba a 

habilitação de delegados e de emendas na etapa nacional, mais as regras de aprovação das 

emendas nas deliberações. Influir na CONAE 2010 exigiu: 1) habilitar delegados na etapa 

nacional; 2) habilitar emendas para deliberação na etapa nacional e 3) aprovar essas 

emendas. O grau de dificuldade do processo somente pode ser compreendido com a análise 

conjunta desses dois corpos de regras (delegados e emendas).  

A dinâmica de aprovação de emendas em todo o processo teve um critério de 

quórum federativo da fase estadual para a nacional que tornou bastante difícil a 

habilitação de emendas para deliberação em Brasília. O método de habilitação e aprovação 

de emendas e os critérios de habilitação de delegados, juntos, impuseram estratégias 

distintas em relação às distintas etapas (subnacionais e nacional). Sem a mobilização 

adequada, as falhas de uma fase praticamente inviabilizavam o resultado da outra.  

O roteiro desta explanação foca-se na etapa nacional, mas sempre que os detalhes 

dessa etapa estiverem localizados em aspectos das etapas anteriores, serão mencionados. 

É preciso, antes de tudo, esclarecer a terminologia do processo para melhor 

compreensão da exposição que a seguir. Para tanto, parecerem relevantes os seguintes 

conceitos e dinâmicas: 1) colóquios; 2) Plenárias de Eixo e Plenária Final; 3) procedimento 

de votação; 4) destaque e tipos de emendas; 5) a lógica dos três documentos da CONAE 

2010 (Documento Referência, Documento Base e Documento Final); 6) Sistema de 

Relatoria; 7) o que significa para uma emenda estar nos distintos Blocos do Documento 

Base (I, II e III). 

Os Colóquios foram os momentos de debate
300

 
301

 em que os temas dos Eixos da 

CONAE foram discutidos em mesas de caráter pedagógico, compostas pelos expositores 

                                                           
300

 Segundo as regras do Regimento Interno da CONAE 2010, os colóquios eram debates de caráter 

pedagógico em que expositores e coordenadores debatiam os temas de forma técnica (Cf. BRASIL; MEC, 

2010f).  
301

 Os momentos de debate foram, na verdade, três. Os colóquios foram os principais deles, cujos temas 

foram pré-determinados e a condução mais regrada. Houve, ainda, mesas de interesse e reuniões setoriais 

(art. 10, alíneas g e h do Regimento Interno da CONAE 2010), momentos de debate e discussões livres, 

conforme registram os anais da conferência: “A tarde do dia 31 foi reservada para mesas de interesse e 

reuniões setoriais. Cabe registrar que os proponentes foram responsáveis pela organização das mesas de 

interesse. [...]. Nesse sentido setores/entidades propuseram mais 28 mesas de interesse para aprofundar outros 

aspectos, além das questões conjunturais de cada setor. [...]. As mesas de interesse foram organizadas por 

entidades e/ou setores da sociedade civil tendo como objetivo discutir aspectos relacionados à temática da 

CONAE com vistas, sobretudo, à mobilização necessária para transformar as deliberações em políticas. 



144 

 

ou palestrantes previamente cadastrados (BRASIL; MEC, 2010a) e aprovados pela CEDS, 

e em temas cujas ementas deveriam ser seguidas com rigor, para tornar o debate um 

instrumento de aprofundamento de saberes sobre o assunto. As mesas dos colóquios 

contaram com três expositores e um coordenador, segundo o banco de dados disponível 

nos Anais da CONAE 2010. 

Plenária de Eixo e Plenária Final são dois momentos deliberativos sobre emendas 

previstos na dinâmica da etapa nacional (BRASIL; MEC, 2010f, Art. 10)
302

. 

As Plenárias de cada Eixo
303

 são os momentos mais relevantes para a 

consolidação do Documento Base no seu tema, a ser submetido à votação final. É a parte 

da dinâmica nacional na qual operaram algumas chances para habilitação de emendas que 

não tiveram sucesso nas etapas subnacionais e onde os poderes do Coordenador do Eixo 

mais se revelam. A maioria das questões se fecha na Plenária de Eixo, restando pouco para 

a deliberação na Plenária Final.  

Plenária Final é a última votação, na qual se deliberam apenas as emendas 

polêmicas, as questões não resolvidas nas plenárias de eixo ou algum novo destaque.    

Destaque é o pedido para submeter uma proposta à deliberação
304

e é o motor do 

processo de votação: sem destaque, nada é deliberado. Na etapa estadual, as propostas 

acumuladas nas conferências municipais e sintetizadas num documento próprio para ser 

lido nas plenárias estaduais ainda não eram consideradas emendas. Essas propostas, bem 

como qualquer outro dispositivo do Documento Referência, precisavam ser “destacadas” 

para serem submetidas à deliberação e era o “destaque”, nessa fase, que transformava a 

proposta de alteração em uma emenda
305

. Na etapa nacional, o destaque já não operava 

sobre propostas, mas somente sobre emendas específicas, numeradas
306

. 

                                                                                                                                                                                
Assim, coube à coordenação da Conae oferecer espaços e infraestrutura para sua realização”. (Cf. BRASIL; 

MEC, 2011b, p. 20, 47 e 214, 216.). 
302

 A divisão do procedimento deliberativo na etapa estadual também contou com Plenárias de Eixo e Final, 

mas as condições para deliberação eram muito distintas da etapa nacional, porque não era preciso habilitar a 

discussão na etapa anterior (Cf. BRASIL; MEC, 2009c, p. 12 e 13).  
303

 Cada eixo temático teve a sua Plenária. Elas aconteceram na tarde do dia 30 e manhã do dia 31 de março 

de 2010, segundo a programação (Cf. BRASIL; MEC, 2010f). 
304

 Segundo o Glossário Legislativo do Senado Federal, destaque para votação em separado é um “[...] 

Recurso utilizado para votar separadamente parte da proposição submetida ao exame dos parlamentares, 

retirada especificamente para esse fim.” (Cf. BRASIL. Senado Federal. Glossário Legislativo). Segundo os 

documentos as normativas da CONAE 2010, destaque é a forma de submeter qualquer matéria à deliberação 

dos delegados, nas plenárias de qualquer fase.  
305

 “O destaque ao texto deverá ser identificado como emenda aditiva, substitutiva ou supressiva. ” (Cf. 

BRASIL; MEC, 2009c, p. 17).  
306

 O art. 21 do Regimento Interno da CONAE 2010 trata com detalhes os critérios para discussão e 

deliberação das “emendas”. Também as etapas da Plenária de Eixo, está prevista a discussão, deliberação e 

encaminhamento das emendas para a Plenária Final. (Cf. BRASIL; MEC, 2010f, art. 20, inciso IV). 
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As emendas eram aditivas, substitutivas e supressivas
307

 e, na etapa nacional, foram 

integradas ao texto inicial em realce colorido
308

, permitindo aos delegados visualizar a qual 

ponto do documento inicial se referiam e de que tipo eram. 

Quanto ao modo de votação, o coordenador submetia a emenda à aprovação dos 

delegados presentes, que erguiam as mãos para aprová-la. A contagem operou por 

contraste ou por contagem direta, em caso de votação apertada
309

. O quórum para 

aprovação foi de maioria simples para quase todos os momentos deliberativos do processo, 

exceto para enviar emendas para a etapa final, que permitiam um quórum de 30% a 50% 

(trinta a cinquenta por cento) (BRASIL; MEC, 2010f, Art. 21, §6º).     

A lógica da evolução dos documentos da CONAE 2010 realça a distinção dinâmica 

entre as etapas subnacionais (estaduais e municipais) e nacional. O Documento 

Referência delimitou o debate e as deliberações nas etapas municipais e estaduais. Já na 

etapa nacional, o instrumento foi o Documento Base preliminar, organizado pela CEDS 

com auxílio do sistema de relatoria, e era composto apenas por emendas
310

, em realce 

colorido ao texto original. O Documento Base foi dividido em blocos para fins de 

determinar diferentes ritos de aprovação de emendas nas Plenárias de Eixo. O resultado 

dessa votação consolidou o Documento Base sobre o qual debateu-se e deliberou-se na 

Plenária Final. Todas as alterações produzidas nessa última plenária culminaram na edição 

do Documento Final. 

O Sistema de Relatoria da CONAE 2010, operado por um programa eletrônico 

disponibilizado pelo MEC para organização das emendas, tinha apenas operadores 

cadastrados como estaduais e nacionais (BRASIL; MEC, 2009d, p. 8 e 9). O poder de 

organização e sistematização das emendas no Documento Base, contudo, era apenas 

atribuído aos operadores nacionais, membros da CEDS. Operadores estaduais apenas 

inseriram as emendas dos seus Estados no sistema, conforme a regra de aprovação, e não 

interferiram na sistematização nacional.  

                                                           
307

 Cf. Regimento Interno da CONAE 2010, Art. 14. [...]. § 1º Do Documento-Base, referido no caput deste 

artigo, constam três tipos de emendas: a) aditivas; b) substitutivas; e, c) supressivas (parciais ou totais).   
308

 Preto: texto original; vermelho: emenda de supressão; azul: emenda aditiva; amarelo: emenda substitutiva 

(Cf. BRASIL; MEC, 2010b, p. 8 (legenda)). 
309

 Contraste é a verificação visual da quantidade de votos. Em caso de votações apertadas, os delegados 

deveriam permanecer de braços levantados até finalizar a contagem direta (Cf. BRASIL; MEC, 2009c, p. 

17.). 
310

 Quando se diz que o conteúdo do Documento Base foi apenas de emendas, quer-se indicar que a 

deliberação e o debate não incidiam mais sobre qualquer outro ponto do texto original do Documento 

Referência. Evidentemente, as emendas isoladas não faziam sentido, de modo que o texto do Documento 

Base se compunha do texto original do Documento Referência (em preto) acrescidas as emendas, em realce 

colorido, para facilitar a própria compreensão do debate.  
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Para operar as Plenárias de Eixo, o Documento Base preliminar foi organizado e 

sistematizado em três blocos: os Blocos I, II e III de emendas. Cada um dos blocos 

implicou um rito diferente de debate e deliberação, sintetizado no Quadro 6. As emendas 

foram inseridas nos blocos I, II ou III, primeiramente, por um critério objetivo: número de 

Estados em que foram aprovadas, o quórum federativo
311

.  

Constaram nos blocos I e II todas as emendas aprovadas em 05 (cinco) ou mais 

Estados e no Bloco III aquelas que não alcançaram este quórum federativo (critério 

objetivo). O bloco III, como acima referido, foi pensado e criado no curso das etapas 

subnacionais pela CEDS, quando se percebeu que muitas questões polêmicas e relevantes 

não tinham conseguido a aprovação em 05 (cinco) Estados
312

 
313

 e que portanto estariam 

fora do debate da etapa nacional. Essa metodologia se consolidou nas Conferências de 

Educação seguintes (2014) (BRASIL; MEC, 2014a, Art. 14, §2º
 
). 

A decisão sobre a inserção de emendas no bloco I ou II, por seu turno, esteve 

sujeita a um critério discricionário: compatibilidade ao conteúdo do Documento 

                                                           
311

 Na etapa estadual, a Comissão estadual de Dinâmica e Sistematização reuniu as propostas municipais em 

um documento específico, separadas por eixo temático, e distribuiu aos delegados no dia da Conferência 

Estadual. Os delegados puderam fazer destaques tanto aos textos destas propostas quanto ao próprio 

Documento Referência. As propostas destacadas (agora emendas) que obtivessem mais de 30% (trinta por 

cento) dos votos nas Plenárias de Eixo foram levadas à votação definitiva na Plenária Final de cada Estado. 

Nesta última etapa estadual, nenhuma outra proposta pôde ser acrescentada e somente as emendas que 

obtiveram 50% (cinquenta por cento) dos votos, foram encaminhadas à Comissão Organizadora Nacional 

para a etapa de Brasília. A distribuição de tarefas a cargo da Comissão Organizadora Estadual espelha o 

desenho da Comissão Nacional, prevendo as mesmas subcomissões já referidas (Divulgação e Mobilização; 

Dinâmica e Sistematização; Infraestrutura e Logística). (Cf. BRASIL; MEC, 2009c, p. 6 e 21). 
312

 “A Ceds considerou ao longo de suas reuniões que, caso houvesse poucos ou nenhum destaque às 

propostas dos dois blocos, a conferência se encerraria no primeiro dia, ou quem sabe em poucas horas. Por 

outro lado, havia uma grande quantidade de material de qualidade produzido pelas conferências estaduais 

fazendo parte do Bloco III que, pelos critérios estabelecidos inicialmente, deveria ser excluído das 

deliberações da conferência. Essa constatação fez a Ceds repensar os critérios de análise, passando a 

considerar as propostas do Bloco III como passíveis de serem discutidas e votadas na etapa nacional da 

conferência (plenárias de eixo e plenária final), caso fossem destacadas. Foi dessa decisão que surgiram o 

conteúdo do Bloco III e a nova condição às suas propostas. No geral eram emendas que envolviam questões 

polêmicas ou de grande relevância para o debate, mas que haviam sido excluídas devido ao critério 

regimental de terem sido apresentadas por cinco estados” (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 252). 
313

 Em uma das mensagens dirigidas ao grupo virtual de discussão criado pela Coordenação Geral da CNDE 

para comunicação com sua rede no âmbito da CONAE 2010, há o seguinte registro sobre este episódio. 

Segundo Daniel Cara: “[...] Voltei hoje da reunião da Comissão Especial de Dinâmica e Sistematização 

(CDES) da Conae. [...], todas as demais entidades tiveram dificuldades de aprovar suas propostas em 5 

estados. Segundo uma leitura apurada que fiz das mais de 5 mil propostas, aprovamos muita coisa boa em 

cinco UFs, mas na maioria das questões complexas acumulamos três ou quatro estados. [...]. Porém, eu e 

outros membros da CDES argumentamos que a Conae precisa enfrentar essas questões e estamos estudando 

um meio de garantir que boas propostas sejam apreciadas pelo pleno da Conferência, em Brasília, mesmo que 

não tenham somado 5 UFs. Vamos ver [...] Precisamos da aprovação do pleno da Comissão Organizadora, 

acho que temos 70% de chances de criar uma forma, em uma estimativa bem ortodoxa [...].” (CAMPANHA 

NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista virtual. CAMPANHA-CONAE, mensagem de 14 jan. 

2010). 



147 

 

Referência. O processo de decisão
314

 coube à Comissão Organizadora Nacional de forma 

geral
315

 e à CEDS
316

, especialmente quanto a reconhecer a divergência
317

, mas na prática 

era muito balizada pela opinião do Coordenador de Eixo
318

.  

Estar no bloco I representava quase uma garantia de aprovação definitiva: a 

emenda somente seria submetida à deliberação para fins de rejeição, ou seja, se não fosse 

destacada já seria considerada automaticamente aprovada, integrando o Documento Base 

consolidado e pronta para ir à Plenária Final. 

A dinâmica do bloco II era inversa: a emenda precisaria mobilizar apoiadores para 

ser aprovada, ou seja, se não fosse destacada, seria considerada automaticamente 

rejeitada, sendo excluída do debate da Plenária Final
319

. 

A dinâmica do bloco III era mais complexa: sendo composto por emendas que, 

num primeiro momento, nem poderiam ser habilitadas para a etapa nacional por falta de 

quórum federativo. Foram consideradas, no regimento reformulado, emendas passíveis de 

destaque, ou seja, foi conferida uma chance para sua habilitação ao debate nacional. O rito 

compreendia: 1) apresentação de um recurso por escrito (destaque) antes do início da 

Plenária de Eixo ao seu Coordenador; 2) sua defesa pelo interessado no momento 

oportuno; 3) sua aceitação pelo Coordenador do Eixo (que opinava pela incompatibilidade 

                                                           
314

 Foi, efetivamente, um processo, que contou com a produção de quatro relatórios parciais sob a 

responsabilidade da CEDS e decisão conjunta com o Pleno da Comissão Organizadora, que teve prazo até 20 

de dezembro de 2009 para sistematizar todos os blocos do Documento Base a fim de viabilizar a deliberação 

na etapa nacional (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 256). 
315

 Segundo a dinâmica de aprovação do Documento Base contido nos anais da CONAE 2010, a Comissão 

Organizadora Nacional se reuniu para aprovar o referido documento, no final de todo o processo de 

sistematização feito pela CEDS (Ibid, pp 256-258).  
316

 Nos anais da CONAE 2010, há o seguinte registro: “[...]. Segundo a decisão da CEDS, para efeito de 

organização da votação na etapa nacional, as emendas feitas aos parágrafos do Documento Referência nas 

conferências estaduais e municipais, e inseridas no Sistema de Relatoria da conferência, foram classificadas 

em: a) propostas convergentes, ou seja, aquelas cujo teor de acréscimos e modificações sugeridas não 

apresentava divergência em relação ao Documento Referência, e que fossem aprovadas em cinco ou mais 

estados; b) propostas divergentes, cujo conteúdo expresso por meio de supressões e substituições era 

discordante do que propunha o texto original, e tivessem sido aprovadas em cinco ou mais estados; [...]” (Cf. 

BRASIL; 2011b, p. 252). 
317

 A apresentação do volume I do Documento Base preliminar informa que quanto a inserir a emenda no 

Bloco I, havia a manifestação conjunta de todo o pleno da Comissão Nacional, mas que a incorporação ao 

Bloco II esteve sujeita à critério exclusivo da CEDS (Cf. BRASIL; MEC, 2010b, p. 7). 
318

 Segundo o Coordenador da CNDE, a questão é que o Coordenador de Eixo era o membro da CEDS com 

mais legitimidade para opinar sobre esta compatibilidade, porque era quem se inteirava do conteúdo de todas 

as deliberações produzidas no seu eixo temático. (CARA, 2017). Este aspecto do rito e dos poderes do 

Coordenador do Eixo, que não estava tão claro nas normas da CONAE 2010, foi institucionalizado na 

CONAE 2014, no documento “Metodologia de sistematização das emendas aprovadas nas Conferências 

Estaduais/Distrital”, que reuniu reflexões das principais falhas do sistema de relatoria e da sistematização de 

emendas da CONAE 2010. Este documento previu um tópico específico para tratar da organização dos 

Volumes I e II do Documento Base, e as referências às atribuições do Coordenador de Eixo, tal qual aqui 

mencionadas, estão definidas de forma mais objetiva (Cf. BRASIL; MEC, 2013).  
319

 Estas emendas vieram a integrar o Bloco IV, disponibilizados on line. (Cf. BRASIL, 2011b, p. 249). 

http://fne.mec.gov.br/images/doc/SISTEMA%20DE%20RELATORIA.pdf
http://fne.mec.gov.br/images/doc/SISTEMA%20DE%20RELATORIA.pdf


148 

 

ou não com o Documento Referência – critério discricionário) e 4) a votação da 

admissibilidade pelos delegados. Se fosse aprovada, estaria admitida ao debate da Plenária 

Final. 

Constaram no Documento Base consolidado, portanto, as emendas do bloco I não 

destacadas, as emendas do Bloco II eventualmente destacadas e aprovadas, e as emendas 

do Bloco III que tiveram sua admissibilidade aprovada na Plenária de Eixo.  

A aprovação das emendas do Bloco II e a admissibilidade das emendas do Bloco III 

nas Plenárias de Eixo poderiam obter dois tipos quóruns: aprovadas com mais de 50% dos 

votos ou aprovadas com votos de 30% a 50% (trinta a cinquenta por cento) dos delegados. 

No primeiro caso, elas ganhavam o status das emendas do bloco I, ou seja, estavam 

tendentes a aprovação na Plenária Final; no segundo caso, essas emendas estariam sujeitas 

à deliberação na Plenária Final, automaticamente.  

 Na Plenária Final, portanto, a deliberação foi residual, ou seja, foram submetidas à 

votação apenas as emendas polêmicas (blocos II e III aprovadas com menos de 50% dos 

votos). Todas as emendas estabilizadas (bloco I, bloco II com aprovação mais de 50%, e 

bloco III com admissibilidade de mais de 50%) estavam previamente aprovadas e, apenas 

se destacadas, seriam submetidas à deliberação na Plenária Final com o objetivo de serem 

rejeitadas.  

O quórum para aprovação das deliberações na Plenária Final era de 50% (cinquenta 

por cento).  

As emendas polêmicas que obtivessem 50% (cinquenta por cento) dos votos seriam 

aprovadas. Eventuais emendas destacadas que obtivessem 50% (cinquenta por cento) dos 

votos, seriam rejeitadas.  

O Documento Final
320

 apresenta o resultado desse rito.  

 

 

3.2.3.1. Estratégias da CNDE nas etapas subnacionais para habilitar delegados e 

emendas na etapa nacional 

 

 

Até a etapa estadual, dois aspectos do rito são determinantes para analisar a 

capacidade de influência das entidades sobre o resultado da CONAE como um todo e 

                                                           
320

 Art. 23, §1º Regimento Interno da CONAE 2010. 
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refletem na etapa nacional: 1) o critério acumulativo para acesso de delegados em escala e 

2) a exigência de quórum federativo para habilitação de emendas.  

Na etapa municipal, pesou mais a capacidade de articulação para a participação 

local, porque para que fosse possível habilitar delegados na etapa nacional, era preciso 

habilitá-los, sucessivamente, nas etapas estaduais e nas municipais. 

Na etapa estadual, pesou mais a capacidade de intervenção qualificada no 

debate e a articulação em rede nacional, porque a etapa nacional debatia apenas sobre 

emendas (o Documento Base) e, para que elas fossem habilitadas, precisavam ser 

aprovadas em cinco estados, ou seja, se a etapa estadual não produzisse emendas 

razoavelmente sistemáticas de alterações ao Documento Referência, não haveria 

deliberação na etapa nacional
321

, especialmente antes da regra que incluiu o bloco III no 

Documento-Base preliminar.   

Portanto, apesar da porta de entrada para o processo da Conferência de Educação 

ter sido amplamente aberta, a soma do critério de habilitação de delegados com a 

metodologia de habilitação de emendas para a etapa nacional demandava dos grupos 

sociais capacidade de organizar a presença em rede nacional e de construir algum grau de 

alinhamento de ideias.  

Tais condições, obviamente, privilegiaram entidades nacionalmente organizadas ou 

articuladas
322

.   

A CNDE procurou corresponder a essas duas condições do processo a partir de dois 

dos seus repertórios de ação: a articulação institucional e a capacidade de produção e 

difusão de conhecimento. Para isso, a Coordenação Geral da CNDE articulou e orientou 

seus Comitês Regionais, impulsionando a inscrição em massa nas etapas locais e buscando 

compartilhar os insumos de informação e conhecimento, a fim de preparar os delegados 

para o debate em todas as etapas.  

Os principais instrumentos para garantir a articulação e a difusão do conhecimento 

foram os Encontros Estaduais e Nacional (CARA, 2017)
323

, a manutenção de um grupo de 

                                                           
321

 Esta, aliás, foi a constatação que deu ensejo à possibilidade de admissão de destaque de emendas ao bloco 

III, como se viu acima: aquelas emendas que não alcançaram o quórum federativo, a aprovação em cinco 

estados, puderam ser manejadas para apreciação na Plenária Final, com a alteração do regimento interno 

original. Este rito se manteve o mesmo no Regimento Interno da CONAE 2014 (Cf. BRASIL; MEC, 2014a). 
322

 Esta etapa, que contou com mais de 300 (trezentos) mil participantes, teve diversos problemas para 

registro de suas fases e mesmo para o seu bom desenvolvimento que decorrem, dentre outros fatores, da 

“[...]inexistência de uma tradição de organização de conferências ou pela desarticulação dos vários sistemas 

educacionais” especialmente falta de um regimento e ausência de representação da sociedade civil, sendo 

uma fase marcada pela presença de gestores e professores (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 55). 
323

 “A Campanha Nacional pelo Direito à Educação [...] realizou encontros estaduais e um encontro nacional. 

O encontro nacional da Campanha ocorreu em Brasília, nos dias 17 e 18 de outubro de 2009, com 70 
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discussão virtual pela Coordenação Geral da CNDE, a campanha-conae
324

, e a produção de 

um Caderno de Emendas
325

 (CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO, 2009). 

Como resultado, pode-se apontar: a CNDE habilitou delegados para todas as 54 

(cinquenta e quatro) vagas que foram previstas no Regimento Interno para a sua categoria 

na etapa nacional
326

. Quanto à habilitação de emendas, também houve êxito, tendo inserido 

emendas nos três Blocos do Documento Base. O mapeamento dos resultados foi retratado 

no Quadro 8 e é objeto de uma seção distinta, adiante. 

 

  

                                                                                                                                                                                
participantes indicados pelos comitês regionais. A Coordenação Geral da Campanha mantém um grupo 

eletrônico de discussão e trabalho do qual participam 150 lideranças da rede. Nesse grupo já foram postados 

mais de 360 tópicos, entre relatos do processo nacional e das etapas estaduais e municipais, debates de 

conteúdo e trocas de experiências para aprimoramento da participação na Conae. Embora a ênfase das 

discussões tenha recaído no tema financiamento e controle social, a Campanha produziu um caderno de 

emendas contemplando todos os eixos” (Cf. BRASIL; MEC, 2011b, p. 24). 
324

 Cf. CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista de discussão virtual. 

CAMPANHA-CONAE.   
325

 Mensagem de Daniel Cara no grupo virtual CAMPANHA-CONAE: “Queridas Campanheiras e Queridos 

Campanheiros, nas mensagens com os relatos da situação nos estados surgiram dúvidas e questionamentos 

sobre nossa incidência no Documento Referência. De fato, esse deve ser o principal objetivo de nossa 

participação na Conae. Contudo, sinceramente, será muito difícil conseguirmos fechar um texto consensual 

de propostas e emendas até o final de junho. O que proponho, até para sermos mais dinâmicos, é a leitura 

cuidadosa de todos e todas do Documento Referência. É fundamental que toda nossa delegação como um 

todo domine os conteúdos gerais do texto. Após a leitura, devem surgir inúmeras ideias de emendas. Vale a 

pena redigi-las e enviá-las ao grupo. Nós – da equipe de coordenação – nos responsabilizamos com a 

sistematização dessas contribuições. Com todo o conjunto sistematizado, organizaremos um “Caderno de 

Emendas”, tal como fizemos na Coneb. E queremos aprová-lo em um encontro (citado pela Rosana em seu e-

mail) a ser organizado antes das etapas estaduais – provavelmente em setembro ou início de outubro, [...]. 

Importante 1: durante as etapas municipais/intermunicipais é fundamental levar e aprovar essas emendas 

produzidas diretamente por vocês. Digo isso porque é imprescindível desde já colaborarmos com os 

conteúdos. Afinal, nas etapas estaduais serão apreciados dois tipos de proposições: primeiro as emendas 

advindas das etapas municipais; segundo aquelas que forem propostas diretamente nas etapas estaduais. Ou 

seja, se não conseguirmos propor e aprovar emendas importantes nas etapas municipais/intermunicipais 

temos a chance de aprová-las nas estaduais. Mas, deve ser bem mais difícil. Terá muito mais disputa... 

Importante 2: irão da etapa estadual para a etapa nacional apenas as emendas que tiverem 50%+1 de votos 

nos estados. Em outras palavras, nossas proposições deverão conquistar a maioria simples do plenário. Dito 

de outra forma, necessitaremos do apoio de outros setores e segmentos às nossas emendas. Isso dependerá da 

capacidade de articulação de todos e todas nós. Importante 3: na etapa federal só serão apreciadas emendas 

provenientes de, ao menos, 5 estados. Assim, ou aprovamos as mesmas emendas em 5 Unidades da 

Federação ou nosso trabalho será – em muito – perdido. Não podemos correr esse risco, então teremos que 

organizar uma força tarefa para aprovação dos textos[...]” (Cf. CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO 

À EDUCAÇÃO. Lista virtual. CAMPANHA-CONAE. 29 mai. de 2009 [Destaques sublinhados no original] 
326

 Informação disponibilizada em entrevista (CARA, 2017). Segundo o relato do Coordenador Geral da 

CNDE, foram habilitados delegados para todas as 54 (cinquenta e quatro) vagas previstas no Regimento 

Interno. A última lista de delegados disponibilizada no grupo virtual “campanha-conae”, por ocasião da 

organização da presença da delegação na etapa nacional, data de 22 de janeiro de 2010, na qual foram 

identificados os 54 (cinquenta e quatro) membros da rede direcionados ao evento.  Foi realizado um 

levantamento desses nomes nos Anais da Conferência Nacional de Educação, que tem um tópico específico 

contendo o nome de todos os participantes inscritos. Nesta lista, foram identificados 52 (cinquenta e dois) dos 

54 (cinquenta nomes), que estão relacionados no Quadro 5A. As fontes de informações estão na nota 

metodológica do quadro 5A.  
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3.2.3.2. Estratégias da CNDE na etapa nacional: metodologia de aprovação das 

emendas, impacto da presença e os colóquios especializados 

 

 

Na etapa nacional, um aspecto do rito tem relevância central para avaliar a 

capacidade de influência no sucesso da atuação dos atores: a metodologia de aprovação das 

emendas nas Plenárias de Eixo. Considerando que os Blocos I, II e III tinham ritos 

diferentes de aprovação entre eles, algumas condições e circunstâncias do processo foram 

determinantes nesta etapa. 

Em primeiro lugar, a maior ou menor facilidade em aprovar emendas já estava 

inicialmente determinada pelo ato da CEDS quanto a inseri-las nos blocos do Documento 

Base, decisão era influenciada, em grande medida, pela opinião do Coordenador de Eixo. 

Conforme registra Daniel Cara, da CNDE, que foi Coordenador do Eixo V: 

 

 
Como coordenador do Eixo, você fecha a redação do Documento Referência do 

Eixo para apresentar para a Comissão de Sistematização e, em sequência, para o 

Pleno. Depois, formula o Documento Base, avaliando quais emendas vão para os 

Blocos I, II e III. Isso significa dizer que o Coordenador de Eixo determina uma 

primeira avaliação a ser validada pela Comissão de Sistematização e, depois, 

pelo Pleno, mas já sai muito na frente” (Ibid.).  

 

 

A primeira estratégia para incidir no resultado da CONAE na etapa nacional pela 

aprovação de emendas na Plenária de Eixo era, portanto, conseguir inseri-las no Bloco I e, 

para as que não obtiveram quórum federativo, no Bloco III: nisso a CNDE teve bastante 

êxito
327

.  

A compatibilidade da emenda ao documento Referência era uma decisão de toda a 

Comissão Organizadora e a rejeição era decisão de exclusivo critério da CEDS, mas em 

ambos colegiados o papel do Coordenador de Eixo certamente fez diferença. A CNDE 

estava posicionada no eixo temático de seu interesse e certamente buscou influenciar nesse 

êxito; ainda assim, um bom número de emendas apresentadas pela entidade foram 

inseridas no bloco II, ou seja, foram rejeitadas pela Comissão Organizadora
328

. 

A segunda estratégia para aprovar emendas nas Plenárias de Eixo envolvia o Bloco 

III e demandava: 1) apresentar proposição fundamentada do destaque por escrito à 

Coordenação do Eixo no início dos trabalhos; 2) a capacidade de defesa do tema e, 

                                                           
327

 Cf. Quadro 8. 
328

 Cf. Quadro 8 
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eventualmente, um debate de posições divergentes (BRASIL; MEC, 2010f, Art. 21, §4º) e 

3) obtenção do voto dos delegados da Plenária de Eixo para sua admissão
329

.  Esse rito 

demandava razoável presença e preparo na etapa nacional, especialmente considerando-se 

o grande número de emendas oferecidas ao Bloco III
330

. 

Tal circunstância, contudo, parece ter sido relativamente confortável para as 

grandes delegações, como a da CNDE.    

O poder de convencimento nos debates das emendas polêmicas demandava preparo 

e informação dos delegados, o que também fez parte das estratégias da CNDE que se 

preparou para debater o Bloco III. Apesar das evidências menos objetivas, os Colóquios 

especializados vinculados aos eixos temáticos e realizados antes do início das Plenárias de 

Eixo contribuíram para o bom resultado da deliberação e a aprovação da maioria das 

emendas do Bloco III pela CNDE, quanto ao Eixo V
331

. A CNDE e sua rede foram 

responsáveis ou intervieram na maioria dos colóquios deste eixo temático
332

.  

Esta é a narrativa do seu Coordenador Geral, que destaca a importância de se 

apresentar como uma delegação grande, com posições fechadas e previamente preparadas:  

 

 
Feito isso, é preciso garantir uma boa delegação. A gente procurava dividir a 

delegação. Agora a delegação da Campanha era muito maior do que os 54. Vinha 

gente de outros segmentos, que tinham uma posição próxima da Campanha, [...]. 

Então, a gente dividia os 54 e mais esses. [...]. Todos os dias da conferência 

nacional a gente pediu para o MEC designar uma sala para nós, para fazermos a 

reunião de delegação - o MEC cumpriu. A reunião de delegação era uma reunião 

que demorava o tempo necessário, mas a gente discutia tudo o que era divergente 

e procurava estabelecer a pauta geral, a afirmação dessa vontade geral, e 

                                                           
329

 “Regimento Interno da CONAE 2010: Art. 21. A discussão e deliberação das emendas terão os seguintes 

critérios: [...] § 3º As emendas contidas no Bloco III poderão ser destacadas para o debate, nas seguintes 

condições: a) deverão ser destacadas por escrito, com a indicação do respectivo número, e entregues à 

coordenação da Plenária de Eixo dez minutos antes da abertura da seção de leitura do bloco I; b) o destaque 

deverá ter sua admissibilidade votada após a leitura do Bloco I do respectivo eixo temático; e, c) a 

apresentação, discussão e votação do/s destaque/s admitido/s será/ão realizada/s durante os trabalhos das 

plenárias de eixo. § 4º Havendo posicionamento divergente quanto ao mérito de qualquer emenda destacada 

do Documento Base, a coordenação dos trabalhos deve garantir uma defesa favorável e uma contrária, antes 

do processo de votação” (Cf. BRASIL; MEC, 2010f). 
330

 Cf. Quadro 8. 
331

 Em mensagem dirigida a rede da CNDE, a Coordenação Geral orienta os delegados antes da etapa 

nacional da CONAE 2010 acerca da inscrição nos colóquios, buscando a distribuição equilibrada: “Sobre a 

opção dos colóquios, sugerimos que vocês escolham colóquios ligados às plenárias que vão participar. Vocês 

também podem optar pelos mesmos eixos que fizeram parte no encontro nacional em Brasília, assim, 

garantiremos presença da Campanha em todos eixos. Para os delegad@s que não estavam em Brasília, 

sugerimos que escolham o eixo V, para priorizarmos o CAQi.” SANTOS, Cíntia. (CAMPANHA 

NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista virtual. CAMPANHA CONAE. 08 de fevereiro de 

2010) 
332

 Cf. Quadro 6. 
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designava as estratégias de intervenção: quem ia falar, em que ponto, e o quê. 

Era uma delegação muito preparada. (CARA, 2017) 
333

 

 

 

Portanto, na etapa nacional como um todo, pode-se dizer que foram determinantes 

para a aprovação das emendas, segundo o rito estabelecido e as circunstâncias observadas: 

presença numerosa e a preparação técnica, elementos que compuseram estratégias de ação 

e inserção da CNDE.  

 

 

3.2.4. Mapeando a capacidade de influência da CNDE: Documentos da CONAE 2010 

 

 

Para o mapeamento dos resultados do processo de deliberação da CONAE 2010, foi 

adotado o seguinte método
334

: 1) o âmbito de análise foi o Eixo V dos Documentos da 

CONAE 2010 (Financiamento e controle social); 2) a partir dos documentos “Caderno de 

emendas” da CNDE – Etapas Estaduais (anexo I) –  e “Metodologia da CONAE e 

Orientações” (anexo II), identificou-se sobre quais parágrafos versavam as emendas da 

entidade; 3) em seguida, a partir da análise das alterações produzidas nesses parágrafos, 

conforme observadas em cada um dos três blocos do Documento Base, foram identificadas 

                                                           
333

 Em 25 de março de 2010, poucos dias antes da realização da etapa nacional da CONAE 2010 em Brasília, 

a Coordenação Geral da CNDE enviou orientações gerais para o rito de aprovação e rejeição de emendas dos 

três blocos: “EMENDAS DO BLOCO I - já estão incorporadas ao texto, pois tiveram unanimidade na 

Comissão Organizadora. Sendo assim CASO NÃO SEJAM DESTACADAS, SERÃO CONSIDERADAS 

APROVADAS. Neste caso só faremos destaque se discordarmos da emenda ou nos inscreveremos para 

mantê-la caso outro(a) delegado(a), tenha destacado uma emenda que seja de nosso interesse mantê-la no 

texto. (Essas emendas foram aprovadas em mais de cinco estados). EMENDAS DO BLOCO II – não foram 

incorporadas ao texto, pois não houve consenso. Na comissão organizadora. CASO NÃO SEJAM 

DESTACADAS SERÃO CONSIDERADAS REJEITADAS. Haverá emendas que deveremos destacar 

para buscar sua aprovação e outras que caso sejam destacadas e não venham ao encontro de nossas defesas, 

deveremos nos inscrever para impedir sua aprovação. (Essas emendas foram aprovadas em mais de cinco 

estados.). EMENDAS DO BLOCO III – sendo que não foram aprovadas em cinco estados ou mais, essas 

emendas para irem ao debate tem metodologia diferenciada. Dez minutos antes do início dos trabalhos da 

Plenária de Eixo, o(a) Coordenador(a), pedirá que seja entregue o formulário onde deverá constar o 

número da emenda a ser destacada e a justificativa para o destaque. A final da leitura do texto será 

colocado em votação cada uma destas solicitações, quando o plenário decidirá quais emendas serão admitidas 

para o debate. Assim temos que ficar atentos(as) para, em relação as emendas que temos interesse em 

destacar, entregar os formulário com a devida justificativa em tempo, para as que não queremos que sejam 

admitidas para o debate, orientar nossa bancada para o voto em contrário, já que não haverá defesa oral nessa 

fase. Caso a emenda seja admitida os procedimento são iguais aos do bloco II.” (Cf. CAMPANHA 

NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO. Lista virtual. CAMPANHA-CONAE, destaques e negritos 

no original). 

334
 Cf. Nota metodológica do Quadro 8. 
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quais e quantas emendas foram oferecidas pela CNDE (identificação numérica) e 4) pela 

análise do texto do Documento Final, foram identificadas as emendas aprovadas.  

Certos textos do Caderno de Emendas, apesar de se referirem a apenas um 

parágrafo, foram fracionados e deram origem a mais de uma emenda.  

Em relação ao universo de análise, os 41 (quarenta) parágrafos originais do Eixo 

V (210 a 250), com suas 36 (trinta e seis) alíneas, somaram 77 (setenta e sete) 

proposições iniciais
335

 (Documento Referência) que, após todo o processo, culminaram 

em 89 (oitenta e nove) proposições no Documento Final, com o acréscimo de 11 (onze) 

alíneas aos parágrafos que já as continham (221, 242, 243), a supressão de um parágrafo 

(249) e o acréscimo de dois novos parágrafos (250A e 250B). 

Analisando o Documento Base, observa-se que foram habilitadas ao debate 

nacional 149 (cento e quarenta e nove) emendas ao Eixo V. Dessas, apenas 35 (trinta e 

cinco) obtiveram quórum federativo, ou seja, aprovação em mais de 05 (cinco) Estados, 

das quais 11 (onze) foram inseridas no Bloco I e 24 (vinte e quatro) no Bloco II. 

Finalmente, restaram 114 (cento e quatorze) emendas habilitadas para a etapa nacional 

sem quórum federativo (Bloco III). 

Das 149 (cento e quarenta e nove) emendas do Eixo V, 102 (cento e duas) foram 

aprovadas: todas as emendas do Bloco I, 21 (vinte e uma) emendas do bloco II, e 70 

(setenta) emendas do Bloco III. 

A CNDE levou 88 (oitenta e oito) emendas ao debate da etapa nacional do Eixo 

V
336

 (59,06% do total debatido): 11 (onze) no bloco I, 19 (dezenove) no bloco II e 58 

(cinquenta e oito) no Bloco III. Das 88 (oitenta e oito) emendas, 64 (sessenta) foram 

aprovadas (72,73%).  

Foi elaborada uma versão analítica do Documento Final (Quadro 9) em que estão 

realçadas todas as emendas aprovadas pela CNDE.  

A síntese temática (Quadro 9A) identifica por letras as categorias de temas que 

compuseram o debate da CONAE 2010 pelas emendas da CNDE em relação Eixo V
337

: a 

meta de investimento aglutina o maior conjunto de temas, desde: 1) a determinação do 

patamar em função do PIB; 2) destinação de recursos públicos exclusivamente para 

educação pública; 3) o CAQ como instrumento para uma política de investimento com 

                                                           
335

 Foram consideradas proposições os parágrafos e as alíneas. 
336

 No Quadro 08, estão listadas 93 proposições de emendas, mas 05 (cinco) delas não foram localizadas nos 

blocos I, II e III. Supomos que não alcançaram quórum federativo e não foram admitidas à discussão no 

Bloco III pela Comissão Organizadora Nacional da CONAE 2010.  
337

 A lógica destas categorias está detalhada na nota de metodologia do Quadro 9. 
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vistas à qualidade da educação (custo versus gasto) e indutor da função supletiva da União; 

4) ampliação de recursos vinculados e 5) novas fontes de recursos (Royalties do petróleo e 

Pré-Sal). Dentre os demais temas, merecem destaque: 6) estabelecer responsabilidade 

educacional (aplicação de recursos vinculados e metas de investimento); 7) gestão 

financeira independente dos recursos da educação (vinculado ao setor da educação); 8) 

controle social; 9) controles institucionais; 10) transparência e acesso a informação e 11) 

instrumentalizar a proteção de recursos vinculados em todas as esferas federativas. 

Essa análise sintética dos temas visa auxiliar o mapeamento da capacidade de 

influência na tramitação legislativa do PNE. É o tema da seção seguinte.  

 

 

3.3. Tramitação do Projeto de Lei 8.035/2010: a incidência da CNDE na Meta 20 

do PNE 

 

 

Nesta seção, procurou-se mapear qual foi e como operou a alegada capacidade de 

influência da CNDE sobre a formulação do PNE a partir da análise parcial da tramitação 

do seu projeto de lei (Meta 20). Buscou-se identificar como a CNDE atuou para, a partir do 

resultado da CONAE 2010, qualificar sua incidência na fase da tramitação do Projeto de 

Lei nº 8.035, de 2010.  

O mapeamento tem um viés quantitativo pela análise do resultado efetivo da 

produção legislativa, a partir da síntese temática do debate da CNDE na CONAE 2010 

(Quadro 9A), e também a identificação de outros fenômenos da narrativa de influência: 

interlocução com Deputados Federais, presença em audiência pública e as diversas outras 

formas narradas de pressão sobre autoridades. 

A perspectiva desse trabalho, evidentemente, valorizou a narrativa da CNDE sobre 

sua própria incidência na tramitação do Projeto de Lei do PNE para os fins estratégicos de 

sua advocacy, mas procurou lidar de forma objetiva com as informações prestadas por seu 

interlocutor, buscando diversos elementos da tramitação do projeto de lei e de outros 

documentos públicos sobre essas mesmas alegações.  

Assim, os dados utilizados para construir essa perspectiva sobre a narrativa de 

influência da CNDE podem ser assim explicitados: 1) as informações e perspectivas do 

interlocutor da Coordenação Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação; 2) do 

Portal da Câmara dos Deputados, sobre a tramitação do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010; 



156 

 

3) documentos emitidos pelo Conselho Nacional de Educação; 4) página oficial da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, acerca de sua comunicação institucional no 

período e, eventualmente, correspondentes notícias em veículos de imprensa e nos portais 

dos órgãos públicos envolvidos; 5) de Relatórios produzidos pelos Consultores legislativos 

da Câmara dos Deputados e Senado Federal; 6) das páginas oficiais da internet das 

entidades que compõem a CNDE ou que com ela se articularam neste processo; 7) notas 

taquigráficas das audiências públicas da Comissão Especial do Projeto de Lei nº 8.035, de 

2010 e as ocorridas nas comissões técnicas do Senado Federal.       

Esta seção apresenta seis tópicos, assim dispostos: 1) visão panorâmica da 

tramitação do Projeto de Lei do PNE; 2) tensão política na apresentação do Projeto de Lei 

do PNE pelo governo e a pressão pública da CNDE; 3) a interlocução da CNDE com os 

parlamentares da Comissão Especial, que inclui breve descrição do rito do processo 

legislativo e o conteúdo das emendas; 4) O recurso 162/2012 e a tentativa do governo em 

interferir na tramitação do projeto de lei; 5) uma breve síntese da atuação da CNDE no 

Senado Federal, bem como das mudanças produzidas pela Emenda Substitutiva da Casa 

Revisora e 6) a última etapa da tramitação do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, na Câmara 

dos Deputados, após a Emenda Substitutiva do Senado Federal. 

 

 

3.3.1. Visão panorâmica da tramitação do Projeto de Lei do PNE 

 

 

Em visão resumida do Projeto de Lei 8.035, de 2010, as seguintes categorias de 

informações são relevantes para a compreensão do caso: a) a organização dos temas do 

Projeto de Lei nº 8.035/2010; b) o tempo de tramitação e a identificação das etapas na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal; c) o rito das comissões técnicas; d) 

quantidade de emendas nas duas casas do Congresso Nacional; e) as audiências públicas 

realizadas pelas comissões técnicas, em ambas as casas do Congresso Nacional e f) os 

principais documentos produzidos nas duas casas. 

O Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, apresentou o Plano Nacional de Educação para 

o período 2011-2020 com um corpo normativo de 12 (doze) artigos que trataram das 

normas de sua execução, contendo princípios, competências, recursos e regras de 

investimento público, e mecanismos de controle social e avaliação. O corpo de lei veio 
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acompanhado do Anexo com 20 (vinte) metas e 170 (cento e setenta) estratégias, 

organizadas por tema (Quadro 10).   

O recorte de análise empírica deste trabalho é a Meta 20, que trata das decisões do 

Estado brasileiro quanto ao investimento público na política social de educação. É a meta 

que viabiliza todas as outras metas.   

O tempo de tramitação foi de aproximadamente três anos e seis meses (ou 

quarenta e dois meses), contados desde o recebimento da proposta do Governo Federal 

pela Câmara dos Deputados, em 20 de dezembro de 2010, até a remessa do feito à 

Presidência da República para sanção, em 05 de junho de 2014. Nesse sentido, a 

tramitação do PNE ocorreu majoritariamente na 54ª (quinquagésima quarta) legislatura 

(2011-2015)
338

. 

A tramitação teve três fases: a primeira, na Câmara dos Deputados, (a Casa de 

Origem) aconteceu nos 22 (vinte e dois) meses desde o recebimento, em dezembro de 

2010, até o envio para a apreciação pelo Senado Federal, em outubro de 2012, fase em que 

apresentou grande interlocução com a sociedade civil, sofreu inúmeras emendas e registrou 

impasses importantes; a segunda etapa aconteceu em 14 (quatorze) meses, no Senado 

Federal (a Casa Revisora), desde o seu recebimento até a remessa do texto Substitutivo à 

Câmara dos Deputados, em 31 de dezembro de 2013, fase em que importantes alterações 

produzidas na Câmara dos Deputados foram derrubadas; e por fim, a terceira etapa, 

novamente na Câmara dos Deputados, que durou quase 06 (seis) meses, no ano de 2014, 

e se encerrou com o envio do projeto de lei à sanção presidencial, em 05 de junho.  

Quanto ao rito, na Câmara dos Deputados, o projeto foi recebido inicialmente no 

rito das comissões técnicas
339

, ou seja, com a dispensa da votação pelo Plenário
340

. 

                                                           
338

“Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos. ” (Cf. 

BRASIL. Constituição da República Federativa, de 05 de outubro de 1988). 
339

 As comissões técnicas da Câmara dos Deputados são de diversas áreas temáticas e têm competência para 

discutir e votar projetos de lei que, como regra geral, não estão sujeitos à apreciação pelo Plenário.  Nos 

termos dos artigos 25 e 26 do Regimento Interno daquela casa legislativa, sua composição é alterada à cada 

legislatura. Cf. BRASIL. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Art. 22. As Comissões da Câmara 

são: I – Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura 

institucional da Casa, copartícipes e agentes do processo legiferante, que têm por finalidade apreciar os 

assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o 

acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito 

dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação;[...]. 
340

 Acerca deste rito, importa esclarecer que, nos termos do art. 58, §2º, inciso I da Constituição de 1988 e do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a matéria do projeto de lei do PNE poderia ser discutida e 

votada apenas pelas comissões técnicas da casa, estando dispensada a competência do Plenário. Segundo o 

disposto no art. 24, inciso II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a submissão das matérias a 

apreciação pelo Plenário é exceção à regra geral, como se observa: “Art. 24. Às Comissões Permanentes, em 

razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: [...];  II – 
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Posteriormente, constituiu-se a Comissão Especial, que é possível nos casos em que a 

proposição esteja sujeita a três ou mais comissões técnicas (art. 34, inciso II, do RICD)
341

. 

No Senado Federal, por seu turno, o projeto de lei foi deliberado pelo Plenário, rito que 

impõe a apreciação prévia pelas Comissões técnicas (BRASIL; SENADO FEDERAL, 

2012b), a saber: Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) e, por fim, Comissão de Educação (CE). 

Quanto às emendas apresentadas, o Projeto de Lei do PNE recebeu, na primeira 

etapa na Câmara dos Deputados, 3.365 (três mil, trezentas e sessenta e cinco) emendas, 

divididas em 2.915 (duas mil novecentos e quinze) emendas na Comissão
342

 (EMC) 

(BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011g) e 449 (quatrocentas e quarenta e nove) 

emendas ao substitutivo
343

 do relator (ESB)
344

. No Senado Federal, sofreu mais de 200 

(duzentas) emendas, somadas as propostas oferecidas nas três comissões temáticas. 

                                                                                                                                                                                
discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário, salvo o disposto no § 2º do 

art. 132 e excetuados os projetos: a) de lei complementar; b) de código; c) de iniciativa popular; d) de 

Comissão; e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o § 1º do art. 68 da 

Constituição Federal; f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário 

de qualquer das Casas; g) que tenham recebido pareceres divergentes; h) em regime de urgência;” (Cf. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. 2006a). (Cf. BRASIL, 1988) Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas 

terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no 

respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...] §2º Às comissões, em razão da matéria de sua 

competência, cabe: I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do 

Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa. (BRASIL. Câmara dos Deputados. 

Regimento interno) Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às 

demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: [...]; II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a 

competência do Plenário, salvo o disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os projetos: a) de lei 

complementar; b) de código; c) de iniciativa popular; d) de Comissão; e) relativos a matéria que não possa 

ser objeto de delegação, consoante o § 1º do art. 68 da Constituição Federal; f) oriundos do Senado, ou por 

ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas; g) que tenham recebido 

pareceres divergentes; h) em regime de urgência. 
341

 Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno. Art. 34. As Comissões Especiais serão 

constituídas para dar parecer sobre: [...]; II – proposições que versarem matéria de competência de mais de 

três Comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do Presidente da Câmara, ou a 

requerimento de Líder ou de Presidente de Comissão interessada.  
342

 As emendas às proposições sujeitas a apreciação conclusiva de comissões serão dirigidas à Comissão em 

que tramitam, como informa o art. 119, inciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: “Art. 119. 

As emendas poderão ser apresentadas em Comissão no caso de projeto sujeito a apreciação conclusiva: I – a 

partir da designação do Relator, por qualquer Deputado, individualmente, e se for o caso com o apoiamento 

necessário, e pela Comissão de Legislação Participativa, nos termos da alínea a do inciso XII do art. 32 deste 

Regimento; ”. (Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno). 
343

 Segundo o glossário da Câmara dos Deputados, fazendo referência ao seu Regimento Interno, o 

Substitutivo do Relator é um tipo de emenda global, que substitui a proposição original quando há grande 

número de alterações ou emendas: “Espécie de emenda apresentada como sucedânea a parte de outra 

proposição, que propõe substituição do texto da proposição principal por outro. Quando a emenda alterar, 

substancial ou formalmente, o conjunto da proposição, denomina-se substitutivo; considera-se formal a 

alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. ” (Cf. BRASIL. Câmara dos 

Deputados. Glossário do Portal da Câmara dos Deputados). 
344

 Como proposta de substituição ao projeto de lei, o substitutivo do relator também é objeto de emendas, 

como informa o art. 119, inciso II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados: “Art. 119. As emendas 

poderão ser apresentadas em Comissão no caso de projeto sujeito a apreciação conclusiva: [...]; II - a 
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A tramitação do Projeto de Lei do PNE foi marcada pela grande interlocução com a 

sociedade civil, tendo se realizado 23 (vinte e três) Audiências Públicas sobre vários 

temas, convocadas pelos congressistas, diante do apelo da sociedade civil
345

. Na Câmara 

dos Deputados, foram 14 (quatorze) Audiências Públicas no total, 07 (sete) das quais 

versavam sobre financiamento da educação. No Senado Federal, foram realizadas 08 (oito) 

audiências, a maioria na Comissão de Educação. 

Em relação aos documentos do processo legislativo, foram destacadas para a 

análise do caso as versões finais dos textos produzidos nas duas casas legislativas, durante 

as três fases: a Redação Final do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, após a 1ª fase da 

tramitação da Câmara dos Deputados, enviada ao Senado Federal em outubro de 2012
346

; a 

Emenda Substitutiva do Senado Federal, encaminhada à Câmara dos Deputados como o 

resultado definitivo da segunda fase da tramitação do projeto, em dezembro de 2013; e, por 

fim, a Redação Final do Projeto de Lei 8.035, de 2010, enviada à Presidência da 

República, em 05 de junho de 2014, para sanção
347

, que ocorreu sem vetos, culminando na 

Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014.   

Por fim, merece menção o fato de que o Projeto de Lei nº 8.035, de 15 de dezembro 

2010, foi apresentado pelo governo sem diagnóstico e planilhas de custos para justificar a 

elaboração das metas e subsidiar o debate efetivo sobre a plausibilidade do planejamento 

proposto. Apenas em maio de 2011, o Ministério da Educação apresentou Nota Técnica 

para explicar como chegou a cada uma das metas (BRASIL; MEC, 2011c), acompanhada 

de suas planilhas explicativas (Ibid.), oportunidade em que a CNDE elaborou a sua Nota 

Técnica em resposta: “Por que 7% do PIB para educação é pouco?” (ARAÚJO; CARA, 

2011). A divergência entre o MEC e a CNDE sobre esses cálculos foi tratada pelo 

Comunicado INEP nº 124, de dezembro de 2011, que reconheceu pertinência aos 

apontamentos da entidade
348

.  

                                                                                                                                                                                
substitutivo oferecido pelo Relator, por qualquer dos membros da Comissão” (Cf. BRASIL. Câmara dos 

Deputados. Regimento Interno). 
345

 O Fórum Nacional de Educação, instalado no fim de 2010 como resultado e demanda da CONAE 2010 

(cuja criação é registrada no capítulo 4, dentro da temática do controle social do PNE), publicou sua primeira 

nota pública fazendo expressa referência a necessidade de debate participativo na tramitação do PNE: “A 

tramitação do PL 8035/2010 deve ser democrática e participativa, compreendendo um amplo cronograma de 

audiências públicas capazes de garantir a necessária capilaridade e legitimidade ao futuro mecanismo legal de 

planejamento da educação brasileira” (Cf. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2011, negritos nossos). 
346

 Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 8.035, de 2010. Redação Final da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, de 04 de outubro de 2012. 
347

 Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 8.035, de 2010. Redação Final da Mesa Diretora da 

Câmara dos Deputados, de 05 de junho de 2014. 
348

 “O Projeto de Lei nº 8035/10 encaminhado pelo Ministério da Educação (MEC) ao Congresso Nacional 

estabelece um conjunto de vinte metas para o próximo decênio para a educação brasileira. Em contrapartida, 
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3.3.2. Impasses na apresentação do Projeto de Lei do PNE  

 

 

Segundo a narrativa da CNDE e de outras fontes
349

, desde o fim da CONAE 2010, 

em abril, o MEC vinha adiando a divulgação e envio do Projeto de Lei do PNE à Câmara 

dos Deputados tendo, por fim, cancelado uma cerimônia oficial prevista para novembro de 

2010
350

. Como não tivesse sido determinada nova data para o lançamento, a CNDE 

produziu um comunicado público demandando o MEC a apresentar o Projeto de Lei do 

PNE antes do início do recesso parlamentar: 

 

 
“Como outros movimentos educacionais, a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação foi surpreendida com o adiamento da solenidade de lançamento do 

PNE 2011-2020, que estava marcada para o dia 29 de novembro de 2010. 

Adiamentos anteriores, decorrentes do calendário eleitoral, foram devidamente 

justificados e compreendidos. No entanto, dessa última vez, sequer houve 

justificativa formal que explicasse a prorrogação da atividade. [...], sendo o fio 

condutor da política de Estado na área da educação, graças às suas próprias 

atribuições constitucionais, o PNE deve ser superior às vontades governamentais, 

partidárias e de grupos de interesse. [...]. Devido ao baixo grau de pertencimento 

público do plano atualmente em vigor, tanto por parte dos governos que o 

desconsideraram, como por parte de alguns setores da sociedade civil, que o 

ignoraram, a Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação 

colocou o PNE no centro da roda dos debates da Conae. Contando com a 

participação de mais de 3 milhões de cidadãos, a Conferência produziu e 

depurou diretrizes que oferecem bons subsídios para a elaboração do texto do 

novo Plano. Ressalta-se que uma versão preliminar foi debatida entre o Ministro 

da Educação, Fernando Haddad, e o colegiado da Comissão Organizadora 

Nacional da Conae, da qual a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é 

                                                                                                                                                                                
a sociedade civil representada pela “Campanha Nacional pelo Direito à Educação” tem sido responsável por 

uma proposta alternativa quanto ao custo das atividades educacionais. [...]. A divergência central entre o 

MEC e a “Campanha” reside na definição do percentual do PIB a ser gasto para atingir as metas quantitativas 

e qualitativas. [...]. Diante disso, o acréscimo em termos de percentual do PIB entre as duas propostas é 

bastante significativo. Partindo-se do patamar de gasto público com educação de 2009 de 5% do PIB, a 

proposta do MEC chegaria a 7% do PIB, enquanto a proposta alternativa da Campanha a 10%. [...]. A 

despeito das diferenças no custo unitário, é importante salientar que a não previsão de recursos ao ensino 

médio e o valor reduzido à educação infantil constantes da proposta do MEC estão associadas à análise a 

respeito da transição demográfica que está em curso desde o início dos anos 2000. [...]. Com isso, o MEC 

alega que não haveria necessidade de ampliar os gastos com educação nestas duas faixas etárias. Entretanto, 

cabe questionar tal conclusão na medida em que a mudança no perfil etário pode ser neutralizada pelo atraso 

escolar no ensino médio e pela baixa cobertura da educação infantil, sendo justificada a previsão de aporte 

adicional de recursos (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2011). 
349

 Uma análise da construção do PNE na perspectiva do processo legislativo pontua sobre a conexão com a 

CONAE 2010 o seguinte (pp. 22-23): “Terminada a Conae, era grande a expectativa em torno do projeto de 

PNE a ser encaminhado pelo governo ao Poder Legislativo. Cronologicamente, era o último ano de vigência 

do PNE I e, também, de mandato presidencial. Essas circunstâncias, combinadas com o receio de que 

o calendário eleitoral reduzisse o ritmo dos trabalhos no Congresso, alimentavam o senso de urgência em 

torno do tema” (Cf. BRITTO, T., et. al., 2015). 
350

 Outras entidades publicaram notas a respeito deste adiamento (Cf. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, 2010) 
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membro titular. Ou seja, em termos de interlocução política entre a sociedade 

civil e o Estado, há força suficiente para lançá-lo”.
351

 
352

  

 

 

Para o interlocutor da CNDE (CARA, 2017) e para outras entidades em geral
353

 
354

, 

a principal motivação do adiamento era a discrepância entre a proposta do governo e o 

resultado da CONAE 2010. Ante a pressão das entidades, foi se formando um novo 

contexto (LABOISSIÈRE, 2010) 
355

 até que, finalmente, com a Mensagem 701/2010 

(BRASIL, 2010), o Presidente da República encaminhou à Câmara dos Deputados, em 15 

de dezembro de 2010, o texto do projeto de lei contendo a proposta do Governo quanto ao 

Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020
356

.  

A CNDE produziu e publicou em sua página oficial um documento com críticas à 

proposta do governo no mesmo dia em que foi lançado (CAMPANHA NACIONAL PELO 

DIREITO À EDUCAÇÃO, 2010a), apontando sua discrepância em relação às principais 

pautas da CONAE 2010 (BRASIL, 2010) 
357

 
358

 
359

. Outras entidades também se 

manifestaram sobre estas discrepâncias, corroborando parte das razões apresentadas pela 

CNDE
360

 
361

.  

                                                           
351

 Cf. CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO, 2010b. 
352

 Cf. CIEGLINSK, 2010b. 
353

 Em análise sobre ações do Estado em busca da construção de um sistema de educação nacional, Dalila 

Andrade Oliveira, da ANPED, comenta a timidez dos objetivos do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 em face 

ao que foi acordado entre os participantes da CONAE 2010: “[...]; nesse aspecto e em muitos outros, ele se 

distancia do que foi acordado entre as muitas entidades que participaram ativamente da CONAE e que 

subscreveram suas resoluções, revelando-se um projeto tímido e pouco incisivo para apontar soluções para o 

grande nó da educação brasileira.” (Cf. OLIVEIRA, D., 2011, p. 323-337). 
354

 “O Projeto de Lei (PL n. 8.035) apresentado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em dezembro 

de 2010, ora em tramitação na Câmara Federal, em Comissão Especial constituída para esse fim, não refletiu 

o conjunto das decisões da CONAE. Os avanços contidos no documento final da CONAE, resultado dos 

debates e disputas internas ocorridos no espaço democrático de discussão que esta possibilitou, não foram, 

em sua maioria, contemplados no PL n. 8.0 35/2010” (Cf. OLIVEIRA, D., 2011). 
355 

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou de hoje que enviará ao Congresso Nacional na quarta-

feira o novo Plano Nacional de Educação (PNE), referente ao decênio 2011-2020. O conjunto de diretrizes 

para a área substitui o atual, que vigora até 31 de dezembro, e era aguardado por entidades de ensino, que 

pediram urgência ao Ministério da Educação para que fosse apresentado antes do período de recesso 

parlamentar.” (Cf. URIBE, 2010).  
356

 Cf. BRASIL. Ministério da Educação. Conferência Nacional de Educação de 2010. [Notícia]. Lula envia 

ao Congresso Nacional PL com as metas para 2011-2020. 
357

 O Coordenador Geral da CNDE transmitiu informações e críticas que refletem a nota lançada pela 

entidade (Cf.  CIEGLINSK, 2010a). 
358

 Sobre esta experiência, o Coordenador da CNDE aponta que, quando o governo fez o evento de 

lançamento no Palácio do Planalto, a Campanha já havia deixado claro para a imprensa que o plano estava 

ruim. (CARA, 2017). 
359

 A nota circulou em outras fontes de notícia. (Cf. ECODEBATE, 2010). 
360

 O Fórum Nacional de Educação publicou sua primeira nota neste contexto – em 29 de março de 2011, 

demandando do Congresso Nacional que os debates em torno do PL 8035/2010 fossem pautados 

primordialmente pelas deliberações da Conae 2010. (Cf. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2011). 
361

 A ANPED também posicionou-se a respeito desta discrepância. (Cf. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 2011). 
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O Quadro 11 sintetiza as divergências no tocante a meta 20 do Projeto de Lei 

8.035, de 2010, enviado pelo governo ao Congresso em dezembro de 2010, na comparação 

com o resultado da CONAE 2010 (temas do Quadro 09A). As principais críticas podem 

ser resumidas em três pontos: 1) a divergência quanto ao patamar de investimento público 

em educação (percentual do PIB)
362

 
363

; 2) a previsão genérica quanto às fontes de recursos 

e ao controle social da meta 20, sem a especificação dos mecanismos de exigibilidade; 3) o 

não reconhecimento da metodologia inicial do CAQ como instrumento de implementação 

imediata
364

 
365

.   

 

 

3.3.3. Câmara dos Deputados: as interlocuções da CNDE na 1ª fase e o reflexo nas 

emendas 

 

 

O Projeto de Lei nº 8.035 foi recebido pelo Plenário da Câmara dos Deputados em 

20 de dezembro de 2010, em despacho que sujeitou a proposição apenas à apreciação 

conclusiva pelas comissões técnicas, a saber: Comissão de Educação e Cultura, Comissão 

                                                           
362

 Neste aspecto, é importante destacar que duas questões agitaram o debate sobre a meta de investimento 

(Meta 20): a primeira e mais evidente, é a definição do percentual a ser investido, sendo certo que a proposta 

do governo ofereceu uma meta definitiva de 7% (sete por cento) e todas as emendas sobre o PIB, mesmo as 

que não refletiram diretamente a pauta da CNDE, versaram sobre metas intermediárias (1% ao ano, até 

atingir totais diversos, como 8% ou 10%; 7% até quatro anos da vigência da lei e 10% até o fim da década do 

planejamento, etc.). A segunda, que somente floresceu no segundo momento de oferecimento de emendas na 

Câmara dos Deputados, relaciona-se com a preocupação em garantir recursos públicos para educação 

pública, e se identifica nas disputas textuais entre “investimento direto” e “investimento total”. Cf. Quadros 

13 e 16.    
363

 Uma das questões que também marcou esta discussão foi a falta de um diagnóstico que embasasse a 

proposta do governo em 7% (sete por cento) do PIB. A Deputada Profa. Dorinha Rezende apresentou o 

Requerimento de Informação nº 287/2011 (BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011f), solicitando 

“diagnóstico da realidade educacional brasileira que fundamenta o Projeto de Lei nº 8.035/2010” (BRASIL; 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011a). Esta falta de diagnóstico foi reclamada na 1ª Audiência Pública da 

Câmara dos Deputados, de 11 de maio de 2011 (Cf. Quadro 15A). Com base nas planilhas apresentadas pelo 

Governo Federal, a CNDE preparou a Nota Técnica “Por que 7% do PIB para a educação é pouco? ”, onde 

fundamentou os principais argumentos de sua incidência sobre a Meta 20, especialmente sobre a adoção da 

metodologia inicial do CAQ, que já havia sido corroborada pelo Parecer CNE/CBE nº 08/2010. (Cf.  

ARAÚJO; CARA, 2011).  
364

 Na nota inicial da CNDE sobre o PNE do governo (CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À 

EDUCAÇÃO, 2010a), este foi um dos pontos de destaque: “[...], o CAQ foi maciçamente aprovado na 

Conae, chegando a ser tratado como a referência sobre a qual deve ser estruturada a política de financiamento 

para o estabelecimento do Regime de Colaboração (Documento Final da Conae, pág. 23). Embora toda 

legitimidade e reconhecimento conquistado pela proposta, a negociação no interior do Executivo Federal 

reduziu o mecanismo do CAQ a uma estratégia que propõe sua definição em 10 anos”.  
365

 “Ao não estabelecer responsabilidades específicas e mutuamente solidárias e complementares à União, 

aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o PL 8035/2010 deixa de cumprir com o objetivo 

constitucional do plano: “articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração”. (ARAÚJO, 

2011). 
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de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ou seja, 

dispensando a competência do Plenário da casa iniciadora.  

Deferido o requerimento (BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011e) para a 

criação de Comissão Especial, em março de 2011 (BRASIL; CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011b), a “Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 

Lei nº 8.035, de 2010, do Poder Executivo” foi constituída em abril de 2011(BRASIL; 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011a), composta de 52 (cinquenta e dois) membros 

(BRASIL; DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011, p. 335), dentre titulares e 

suplentes, sintetizados no Quadro 12, dentre os quais 13 (treze) eram Deputados Federais 

com histórico na Comissão de Educação
366

 e 17 (dezessete) tinham atuação na pauta
367

. 

Segundo a narrativa da CNDE, a criação de uma Comissão Especial nestas 

condições foi fruto de sua negociação direta com o Ministério da Educação (CARA, 2017). 

Outras entidades do setor e o próprio Fórum Nacional de Educação reconhecem essa 

circunstância, ao manifestarem apoio
368

 
369

. 

A criação de uma Comissão Especial, da forma como se deu, se mostrou condição 

vantajosa para os objetivos da entidade quanto à interlocução com o Poder Legislativo: o 

reduzido número de parlamentares e o seu caráter técnico, com muitos integrantes da 

Comissão de Educação
370

, tornara mais equilibrado o jogo de forças entre questões da 

pauta de educação e as de natureza orçamentária e financeira, potencializando a estratégia 

de pressão sobre autoridade.  

A relatoria da Comissão Especial coube ao Deputado Ângelo Vanhoni (PT/PR), nas 

duas fases da tramitação da Câmara dos Deputados. Nesta primeira fase, é importante 

destacar que houve dois momentos de apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 

8.035, de 2010, e que o papel do relator está diretamente associado a esses dois fenômenos.  

                                                           
366

 Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, metade dos titulares da Comissão Especial deve 

ser composta de titulares das Comissões Técnicas que deveriam apreciar na matéria (Cf. BRASIL. Câmara 

dos Deputados. Regimento Interno). 
367

 Cf. nota de metodologia do Quadro 12. 
368

 O Fórum Nacional de Educação, em sua 1º Nota à sociedade brasileira e ao Congresso Nacional, 

menciona expressamente a iniciativa da CNDE junto ao MEC: “O Fórum Nacional de Educação, [...], 

aprovou - em sua primeira reunião ordinária ocorrida hoje - pela ratificação dos princípios acordados entre a 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Ministério da Educação acerca da tramitação do Plano 

Nacional de Educação (PNE 2011-2020) no Congresso Nacional. Respeitando a soberania e a independência 

do Poder Legislativo, o Fórum Nacional de Educação defende que a tramitação do PL 8035/2010, que trata 

do PNE 2011-2020, deve ocorrer com base nos seguintes princípios: 1) A Comissão Especial, na qual irá 

tramitar o PL 8035/2010, deve ter a participação majoritária de parlamentares dedicados e comprometidos 

com a causa da educação, privilegiando membros da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados; [...]” (Cf. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2011, grifo nosso). 
369

 A ANPED posicionou-se favorável à esta nota pública do FNE. (Cf. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 2011). 
370

 Cf. Quadro 12. 
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As 2.915 (duas mil, novecentas e quinze) emendas apresentadas ao texto original 

enviado pelo Governo Federal marcam o primeiro momento. Coube ao Relator analisar e 

organizar essas emendas e emitir um parecer para que a Comissão Especial debatesse o 

projeto e as alterações propostas nas suas reuniões deliberativas. O conjunto grande de 

emendas demandou uma emenda substitutiva, motivo pelo qual foi apresentado, em 05 de 

dezembro de 2011, o 1º Parecer do Relator, contendo sua proposta de Substitutivo 

(BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011d), documento que deu causa ao segundo 

momento de apresentação de emendas, em que vieram as outras 449 (quatrocentas e 

quarenta e nove) propostas de modificação.  

A CNDE buscou interlocução com os congressistas da Câmara dos Deputados em 

diversas fases, mas merecem destaque os momentos de apresentação das emendas, nos 

quais o objetivo era convencê-los a conformar o tratamento do PNE ao resultado da 

CONAE 2010
371

. Para tanto, foi elaborado um conjunto de emendas ao Projeto de Lei
372

 
373

 

374
 
375

, construídas em forma e conteúdo adequados às regras de tramitação da Câmara dos 

Deputados, inseridas em um dispositivo de mídia e distribuídos livremente entre 

                                                           
371

 Neste sentido, ecoa as deliberações do Fórum Nacional de Educação, em sua 1ª Nota Pública sobre a 

tramitação do Projeto de Lei 8.035, de 2010: “Adicionalmente ao acordo entre a Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação e o Ministério da Educação, responsável por estabelecer os princípios acima dispostos, o 

Fórum Nacional de Educação delibera que os debates em torno do PL 8035/2010 devem tomar como 

referência primordial as deliberações da Conae. ” (Cf. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2011). 
372

 Segundo a narrativa do Coordenador Geral da CNDE, estas emendas foram construídas em conjunto com 

a UNDIME. Juntos, membros das duas entidades passaram o período de recesso parlamentar de janeiro de 

2011 analisando o Projeto de Lei do PNE e preparando o conteúdo da incidência: “[...] quem produziu isso 

fui eu, a Vivian e o Luiz Araújo, os dois últimos cedidos pela UNDIME [...]. A gente passa janeiro 

trabalhando e aí a gente produz, primeiramente, 75 (setenta e cinco) emendas, e coloca em um CD, [...]. As 

emendas já estavam dentro do procedimento, do formulário e da técnica legislativa, no formulário da Câmara 

dos Deputados, [...]. O Deputado e a deputada só tinham que imprimir e assinar. Poderia mudar, tinha toda a 

estrutura: [...], se ela era aditiva, modificativa, supressiva [...], e a justificação da emenda. E o resultado: todo 

mundo pegou esse nosso CD e começou a produzir emenda”. (CARA, 2017). 
373

 Na 2ª Audiência Pública realizada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, em 15 

de outubro de 2013, a então presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME), que integra o Comitê Diretivo da CNDE, relatou o processo de incidência da entidade 

municipalista através da atuação da CNDE, corroborando a narrativa da construção dos textos das emendas: 

“[...] Em fevereiro de 2011, a Campanha apresenta as primeiras 75 emendas à deputada Fátima Bezerra, 

então, presidenta da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. [...]. Em todas as audiências foram 

entregues aos parlamentares as emendas da Campanha. No mês de maio, elas atingiram o número final de 

117 emendas. [...]. A Undime seguiu os seguintes princípios em suas intervenções: análise das metas e 

estratégias com base nas deliberações da Conae (março/ 2010); construção coletiva de emendas no âmbito da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a qual a Undime integra desde 2001; ações de advocacy junto 

ao Congresso Nacional de forma articulada com as ações da Campanha” (Cf. REPULHO, 2013).  
374

 Notícias veicularam a investida da CNDE: “A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que realizou 

mais de 80 contribuições ao PNE, espera ter o texto aprovado ainda este ano. A União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), constrói um banco de dados com as emendas apresentadas ao 

PNE, para, a partir da análise de seu conteúdo, subsidiar a organização de seminários regionais”. (Cf. 

ÚLTIMO SEGUNDO, 2011)  
375

 O conteúdo das emendas da CNDE, no tocante à Meta 20, está refletido, em parte, no documento 

elaborado pela ANPED, em 29 de abril de 2011. (Cf. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 

E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 2011). 
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Deputados, com entrega inicial à Deputada Fátima Bezerra (PT/RN) (CARA, 2017)
376

.  

Neste trabalho, integram o Anexo 3 as propostas de emendas relativas à Meta 20 e suas 

estratégias
377

, cujas proposições foram sintetizadas no Quadro 13 para fim de identificação 

dos temas e aferição da capacidade de influência da CNDE.   

Vários foram os partidos e os congressistas que se abriram à interface com a 

entidade, segundo as informações do Coordenador Geral da CNDE (CARA, 2017), e isso 

se revela nas emendas apresentadas
378

. 

Para mapeamento da influência da CNDE nessa 1ª fase da tramitação, considerando 

o universo de 3.365 (três mil trezentos e sessenta e cinco) proposições, foram analisadas 

apenas as emendas oferecidas à Meta 20
379

, o que reduziu o objeto para 269 (duzentas e 

sessenta e nove) proposições. Dessa análise, foram identificadas as emendas que se 

apresentaram segundo o padrão temático das propostas da CNDE (Quadro 13), segundo os 

critérios metodológicos definidos na introdução.  

Esses dados foram organizados no Quadro 14 (emendas por Deputados), onde se 

observa que: de todas as emendas oferecidas à Meta 20, 144 (cento e quarenta e quatro) 

foram reprodução integral das propostas da CNDE, ou seja, 53,5% (cinquenta e três vírgula 

cinco por cento)
380

. 
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 A página da UNDIME, na internet, noticiou o fato com o seguinte relato: “A Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação apresentou mais de 70 propostas de emendas ao Projeto de Lei n° 8035/2010 (Plano 

Nacional de Educação) para a relatora do PNE, deputada Fátima Bezerra (PT-RN). Participaram da entrega o 

coordenador geral da Campanha, Daniel Cara, o presidente da Undime, Carlos Eduardo Sanches e a 

secretária-executiva da entidade, Vivian Melcop. ‘Vocês tiveram um papel mobilizador importante na 

discussão no Fundeb e estão de parabéns por protagonizarem as discussões sobre o PNE’, afirmou a 

deputada” (Cf. UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS, 2011). 
377

 O Anexo 3 inclui as propostas de emendas oferecidas pela CNDE nas duas etapas desta primeira fase na 

Câmara dos Deputados (emendas na comissão e emendas ao substitutivo). Inclui, também, o texto das 

propostas relativas à Meta 21, que tratou de uma emenda alternativa ao exclusivo tratamento do CAQ e 

CAQi. Conforme a nota do Quadro 13, as propostas de emendas oferecidas pela CNDE ao Substitutivo do 

relator apenas reforçam as principais ideias da primeira etapa de emendas, especialmente: função supletiva da 

União no tocante ao investimento com vistas a qualidade (CAQi) e ampliação da meta de investimento em 

relação ao PIB. 
378

 Cf. Quadro 14. 
379

 Cf. nota de metodologia ao Quadro 13. Apenas ressalte-se que foram consideradas todas as emendas à 

Meta 20, oferecidas à Comissão Especial e ao Substitutivo do Relator e, ainda, as proposições denominadas 

“Meta 21” da CNDE que contempla as 07 estratégias independentes de implementação do CAQi.  
380

 O primeiro momento de oferecimento de emendas ocorreu em maio de 2011, mas a CNDE já havia 

distribuído suas minutas em um dispositivo de mídia em fevereiro daquele ano (Cf. notas 375-378).  A 

CNDE foi precursora em oferecer minutas de emendas, como mostra o relato desta seção, mas outras 

entidades também entregaram suas próprias contribuições à Câmara dos Deputados, algumas muito similares 

entre si, o que levou a adotar-se um critério mais restritivo para avaliar essa compatibilidade. É nítido, 

contudo, que muitas outras sugestões ecoam a pauta da CNDE. 
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3.3.4. Câmara dos Deputados: a racionalidade da presença nas Audiências Públicas 

 

 

A tramitação do PNE na Comissão Especial da Câmara dos Deputados foi marcada 

por um longo período de diálogo em Audiências Públicas: foram 14 (quatorze) episódios 

no total, nas duas fases da tramitação da casa iniciadora, sendo 07 (sete) apenas sobre o 

tema do financiamento. Essa dinâmica foi adotada em consenso pelo colegiado, que 

reservara os seis primeiros meses de trabalho para reuniões com autoridades e ministros de 

Estado, além de seminários nacionais e estaduais, tendo previsto a 1ª votação apenas para 

novembro de 2011 (BRITTO, T., et. al., 2015) 
381

.  

No Quadro 15 estão reunidas as informações sobre as Audiências Públicas em que 

a Coordenação Geral da CNDE e as entidades de sua rede se fizeram presentes, destacando 

os principais assuntos da pauta e um resumo temático das intervenções dos representantes 

da CNDE e de sua rede
382

.  Este registro busca demonstrar que a entidade atuou em 

diversas frentes para os fins de sua incidência na tramitação legislativa do PNE.  

Nesse sentido, segundo a narrativa oferecida, a racionalidade da presença nas 

Audiências Públicas está associada ao conjunto das estratégias de pressão sobre 

autoridades como um todo, garantindo, através dos canais institucionais de diálogo com 

interlocutores do sistema político, uma visibilidade marcada pela argumentação técnica 

(CARA, 2017). Há a consciência por parte da CNDE que as interações ocorridas nas 

Audiências Públicas não fornecem, isoladamente, nenhuma garantia à tomada de decisão, 

mas apresentam-se como parte da estratégia de persuasão
383

. 
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 A demanda por uma tramitação participativa do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 integrou as postulações 

do Fórum Nacional de Educação na 1ª Nota Pública à Sociedade e ao Congresso Nacional: “[...]. Inclusive, o 

Fórum Nacional de Educação solicita, desde já, à futura Comissão Especial e à Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara dos Deputados a realização de audiências públicas para se debater a proposta do PNE à 

luz do Documento Final da Conae” (Cf. FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2011, grifo nosso). 
382

 Cf. Quadro 15A. 
383

 “[...] a Campanha é parte do público fraco, ela tem que convencer o poder público a tomar atitudes. O 

nosso objetivo é exigir a universalização o direito à educação. Isso significa que exigimos universalização o 

acesso e da qualidade da educação e, nesse sentido, a gente vai para esses espaços para legitimar e realizar 

nossa ação. Agora, não são nesses espaços que se tomam decisões. É ingênuo pensar que a partir do 

momento que você convence alguém numa audiência pública a situação está resolvida. Você tem que 

convencer na audiência pública e tem que manter pressão para que aquela decisão, que foi debatida na 

audiência pública, seja levada a cabo em termos de ser incorporada numa lei. E, para isso, você precisa ter 

mobilização social, você precisa ter imprensa dizendo que aquilo faz sentido, ter articulação institucional - 

muitas vozes falando a mesma coisa. Precisa ter uma forte argumentação técnica [...]. Assim, nosso trabalho 

é um trabalho de persuasão, mas que utiliza e ocupa estrategicamente espaços institucionais como mais uma 

esfera de ação, com a consciência de que não é aquela esfera suficiente e decisiva para a tomada de decisão. 

Além disso, sabemos que não existe uma esfera decisiva, são várias...tem que conseguir atuar em diversas 

frentes para atingir um objetivo, em termos da incorporação de uma tese dentro de uma lei, por exemplo”. 

(CARA, 2017, grifos e comentários nossos).  
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3.3.5. Câmara dos Deputados e impasses com o Governo Federal: a derrubada do 

Recurso 162/2012 

 

 

Após a análise de todas as emendas e da publicação do Parecer da Comissão, em 14 

de julho de 2012 (BRASÍLIA; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012a) (BRASIL; 

DIÁRIO DA CÂMARA, 2012), o Projeto Lei nº 8.035, de 2010, alcançou a 1ª aprovação 

relevante de seu curso na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. 

Com esta deliberação, a proposta original do governo sofrera alterações 

consideráveis, especialmente quanto ao volume de recursos destinados à política de 

educação e ao papel da União na complementação do método de qualidade (CAQ e CAQi), 

com destaque para o tema da aplicação dos 10% (dez por cento) do PIB
384

. Segundo a 

narrativa da CNDE (CARA, 2017), o governo sofrera uma importante derrota na Comissão 

Especial e, diante disso, tentou interferir na tramitação do projeto de lei, por meio da 

interposição de recurso, visando levar a sua deliberação a Plenário, onde certamente teria 

melhores condições políticas para articular a defesa da proposta original.  

Assim, em 09/08/2012, o projeto de lei sofreu o recurso nº 162 (BRASÍLIA; 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015b), de autoria Deputado Arlindo Chináglia (PT/SP), 

então líder do governo na Câmara dos Deputados, para que sua votação fosse submetida ao 

Plenário. Esse recurso foi interposto com base no art. 58, §1º combinado com art. 132, 

ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
385

, com referência ao artigo 58, 

§2º da Constituição de 1988
386

, que estabelece a possibilidade de que um décimo dos 

                                                           
384

 O primeiro Parecer do Relator da Comissão Especial, de 05 de dezembro de 2012, havia proposto a 

redação de “investimento total” em educação no patamar de 8% do PIB. A CNDE reagiu, oferecendo um 

conjunto de 5 emendas parecidas à meta 20 do Substitutivo (Quadro 12), que variavam a expressão 

“investimento direto” ou “investimento em educação pública”, no patamar de 7% (sete por cento) a 10% (dez 

por cento).   
385

 Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno. “Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da 

matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados à publicação e remetidos à Mesa até a sessão 

subsequente, para serem anunciados na Ordem do Dia. § 1º Dentro de cinco sessões da publicação referida no 

caput, poderá ser apresentado o recurso de que trata o art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal. [...] Art. 132. 

Apresentada e lida perante o Plenário, a proposição será objeto de decisão: [...] III – das Comissões, em se 

tratando de projeto de lei que dispensar a competência do Plenário, nos termos do art. 24, II; [...] § 2º Não se 

dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado 

conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de cinco sessões da publicação do respectivo anúncio no 

Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido, de um décimo 

dos membros da Casa, apresentado em sessão e provido por decisão do Plenário da Câmara.” (Cf. BRASIL. 

Câmara dos Deputados. Regimento Interno.). 
386

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 

forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...]. § 2º 

Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, 
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membros da Casa requeira a votação de determinada matéria pelo Plenário, retirando a 

proposta do poder exclusivo das comissões técnicas. 

Diante do recurso 162/2012, diversas entidades decidiram iniciar um movimento de 

pressão sobre os deputados que apoiaram a interposição do recurso
387

 
388.

 Segundo a 

narrativa da entidade, uma de suas interlocuções foi o Deputado Federal André Figueiredo, 

então liderança do PDT, que iniciou um movimento para coleta de assinaturas visando a 

retirada do recurso (CARA, 2017). Apresentou, também, o Requerimento 6070/2012 

(BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012c), em que requeria pessoalmente a 

retirada do recurso. 

Desde a proposição do Recurso 162/2012 até o dia 05/09/2012, 16 (dezesseis) 

requerimentos individuais foram registrados para retirada das assinaturas dentre os 

deputados que inicialmente haviam apoiado o pedido do Governo
389

.  Segundo dados da 

tramitação do recurso no portal da Câmara dos Deputados, a Mesa Diretora acolheu o 

Requerimento 6070/2012 do Deputado Federal André Figueiredo e, em 05/09/2012, 

determinou a retirada do recurso 162
390

, encerrando a fase de discussão e votação com 

todas as emendas propostas pela sociedade civil.  

Assim, o Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, com o parecer final da Comissão de 

Constituição e Justiça, seguiu para apreciação pela casa revisora, o Senado Federal, em 29 

de outubro de 2012.  

                                                                                                                                                                                
na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da 

Casa (Cf. BRASIL, Constituição da República Federativa de 1988). 
387

 A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), que integra o comitê diretivo da 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, por exemplo, divulgou notícias sobre a iniciativa da sociedade 

civil em torno desse recurso, declarando que “Os deputados que mantiverem sua assinatura receberão o selo 

Inimigo da Educação, em material que será amplamente divulgado”
.
 (Cf. CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO (CNTE). Mais de 6 mil pessoas assinaram petição contra 

adiamento do PNE). 
388

 A CONTEE, entidade sindical dos trabalhadores das instituições privadas de ensino, registra nota sobre o 

fato: “Em 26 de junho de 2012, após 18 meses de estudos, debates, audiências públicas e seminários, o 

Projeto de Lei 8035/2010 (PNE) foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados. O Governo Federal teve participação ativa no processo de tramitação do novo PNE, inclusive 

defendendo a criação da Comissão Especial. Mas agora quer evitar que o PNE siga para o Senado Federal. 

Para isso, apresentou o Recurso 162/ 2012, assinado pelo líder do governo na Câmara, Arlindo Chinaglia e 

por outros 79 parlamentares. Eles questionam justamente o caráter terminativo da Comissão na análise do 

Projeto, especialmente porque foi aprovado o patamar de investimento equivalente a 10% do PIB para a 

educação pública.” (Cf. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, 2012b). 
389

 Dos 17 (dezessete) requerimentos registrados no portal da Câmara dos Deputados na tramitação do 

recurso nº 162/2012, 16 (dezesseis) foram pela retirada de assinatura, a saber, os requerimentos de nº 5854, 

5887, 5888, 5920, 5921, 5926, 5930, 5951, 5961, 5981, 5983, 5985, 5986, 6023, 6077, 6080, interpostos 

entre 08 de agosto e 05 de setembro de 2012.  (Cf. BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015b).  
390

 “DEFIRO, nos termos do art. 104, § 2º, c.c. o art. 114, VII, do RICD, o pedido de retirada do Recurso n. 

162/2012. Publique-se.” (Cf. BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS. 2015b).  

https://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/10734-mais-de-6-mil-pessoas-assinaram-peticao-contra-adiamento-do-pne.html
https://www.cnte.org.br/index.php/comunicacao/noticias/10734-mais-de-6-mil-pessoas-assinaram-peticao-contra-adiamento-do-pne.html
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A partir das informações do Quadro 16, é possível conhecer as divergências entre 

o Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, em relação à Meta 20, na versão enviada pela 

Presidência da República à Câmara dos Deputados, em dezembro de 2010 e o texto final 

da Câmara dos Deputados de outubro de 2012, quando foi enviado ao Senado Federal.  

 

 

3.3.6. Fim da 1ª fase da tramitação: resultados 

 

 

Em primeiro lugar, a proposta do governo só apresentava seis estratégias à meta 20 

e o texto da Câmara dos Deputados incluiu outras cinco, totalizando 11 estratégias (20.1 a 

20.11). As estratégias do Governo eram gerais, as estratégias da Câmara dos Deputados 

eram bem elaboradas, com acréscimos de conceitos importantes que tornavam as 

obrigações do poder público mais definidas. A única estratégia inconteste era a 20.2, sobre 

o salário educação. 

A Meta 20 do Governo propunha aumentar o investimento em educação para 7% 

(sete por cento) do PIB, enquanto a Câmara previu um aumento escalonado de até 10% 

(dez por cento) no investimento em educação pública
391

. 

A estratégia 20.1 inicial apenas garantia “fontes de financiamento para a educação”; 

já a Câmara dos Deputados obrigou a observância de políticas de colaboração federativa, 

através do modelo de redistribuição de recursos por fundos especiais (como o FUNDEB), 

com atendimento do padrão de qualidade. 

A estratégia 20.3 do governo garantiu recursos do Fundo Social para a educação de 

forma genérica, ao passo que a proposta da Câmara especificou o volume de recursos a ser 

destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino, determinando a destinação de 50% 

(cinquenta por cento) dos recursos do “Fundo Social do Pré-Sal, royalties e participações 

especiais, referentes ao petróleo e à produção mineral, à manutenção e desenvolvimento do 

ensino público” exclusivamente para esta rubrica.  

Na estratégia 20.4, o governo pretendia, genericamente, fortalecer mecanismos de 

transparência e controle social dos gastos em educação; a estratégia 20.4 dos Deputados 

detalhou essa obrigação para a tutela adequada da meta 20, determinando ações como 

                                                           
391

 O 1º relatório do Deputado Ângelo Vanhoni acendeu a discussão sobre recursos públicos para educação 

pública no segundo momento de apresentação de emendas ao prever a meta de 8% (oito por cento) do PIB 

como investimento total, ou seja, incluindo as ações em manutenção e desenvolvimento do ensino 

obrigatório e as demais ações em educação (Cf. Quadro 16 – histórico de alterações). 
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realização de audiências públicas, capacitação de conselheiros e medidas de acesso à 

informação.  

Na estratégia 20.5 original, foi determinada a obrigação genérica de definir uma 

metodologia do para custo aluno-qualidade. O texto final da Câmara dos Deputados nesta 

primeira fase determinou as seguintes estratégias a esse respeito: na 20.6, ordenou a 

“implantação” do mecanismo do CAQi  no prazo de dois anos; na 20.7, a implementação 

do CAQ como parâmetro de financiamento de toda a educação básica; na estratégia 20.8, a 

obrigação do MEC em definir a metodologia definitiva do CAQ em três anos, de forma 

participativa (ouvidos o Conselho e o Fórum Nacional de Educação, bem como as 

Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em três anos); por 

fim, a estratégia 20.10, tornou clara a função supletiva da União quanto à complementação 

de recursos financeiros a Estados e Municípios com vistas a garantir o padrão de 

financiamento do CAQi e do CAQ em todo o território nacional. 

A estratégia 20.6 da proposta do Governo demandava a obrigação genérica de 

desenvolver indicadores de investimento e tipo de despesa per capita para todas as etapas. 

Esse item foi posicionado na nova estratégia 20.5, cuja atribuição foi imputada ao Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

A Câmara dos Deputados inovou, em relação à proposta do Governo, com as 

estratégias 20.9 e 20.11, pelas quais determinou prazo para a produção de duas leis: uma 

para regulamentar a cooperação federativa em matéria de educação (art. 23 da 

Constituição) e outra para a elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, essa com 

vinculação a observância do padrão de qualidade.  

É possível constatar que houve incremento das obrigações do poder público, em 

geral, e da União, em particular, no tocante ao financiamento da educação. As 

sistematizações propostas nos Quadros 9A e 13 permitem identificar razoável correlação 

entre os temas debatidos pela CNDE na CONAE 2010 e, posteriormente, levados ao 

processo legislativo, e as alterações ao Projeto de Lei do PNE em sua primeira fase.  

A Meta 20 teve influência da emenda temática 1 (patamar de investimento em 

relação ao PIB); a estratégia 20.3 dialoga com os temas 3 e 6 do Quadro 13;  a estratégia 

20.4 reflete as emendas temáticas 8 e 9 e, juntas, as estratégias 20.6, 20.7, 20.8 e 20.10 

ecoam as propostas temáticas mais importantes da CNDE, relativas à institucionalização 

do mecanismo do CAQi e do CAQ, que no Quadro 13 correspondem aos itens 4, 5, 7, 12, 

21 e 20S. 
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3.3.7. Senado Federal e a baixa interlocução com a sociedade civil na tramitação do 

PNE  

 

 

No Senado Federal, o Projeto de Lei do PNE foi denominado Projeto de Lei da 

Câmara nº 103/2012 e também foi submetido às comissões técnicas
392

. No total, o Projeto 

de Lei recebeu 219 emendas, sendo 83 (oitenta e três) na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) e 45 (quarenta e cinco) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e 

97 (noventa e sete) na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), tendo sido 

submetida a votação pelo Plenário
393

, que consolidou a posição do Senado Federal no 

Parecer 1567/2013, de 17 de dezembro de 2013
394

.  

Nas comissões técnicas do Senado Federal, a tramitação do PLC 103, de 2012, 

esteve mais sujeita às pressões do poder executivo e menos aberta à interlocução com a 

sociedade
 395

, corroborando a perspectiva de interlocução da CNDE com aqueles 

congressistas, sempre pequena (CARA, 2017). 

 Ainda assim, a entidade tentou se fazer presente, buscando ocupar as Audiências 

Públicas com a temática do CAQi e da função redistributiva e supletiva da União no 

financiamento da política de educação, do aumento do percentual do PIB como meta de 

investimento
396

.  

Segundo alguns registros, a perspectiva da sociedade civil sobre esta etapa da 

tramitação não foi positiva e, a despeito de algumas modificações favoráveis produzidas 

especialmente na Comissão de Educação, as emendas encampadas pelas relatorias das 

                                                           
392

 No corpo do ato, p.56.948 do DSF: “Às comissões de Assuntos Econômicos; de Constituição e Justiça e 

Cidadania; e de Educação, cultura e Esporte. ” (BRASIL; SENADO FEDERAL, 2012a). 
393

 “Como o regimento do Senado Federal não prevê o ciclo abreviado de análise por comissão específica 

para projetos de lei, o PLC teria que ser analisado pelos três colegiados, em seus respectivos âmbitos 

regimentais (aspectos econômico-financeiros; constitucionalidade e juridicidade; e mérito). Além disso, por 

se tratar de proposição do Executivo, o regimento determina sua apreciação pelo Plenário” (Cf. BRITTO, T., 

et. al., 2015, p. 29).  
394

 A Emenda Substitutiva do Senado Federal foi remetida de volta à Câmara dos Deputados em 31 de 

dezembro de 2013.  
395

 Segundo o registro da obra conjunta dos Consultores Legislativos, na Comissão de Assuntos Econômicos, 

a tramitação ficou sobre a presidência de José Pimentel (PT/CE) e Vital do Rêgo (PMDB/PB), ambos da base 

governista, sendo certo que a maior abertura à sociedade civil aconteceu na Comissão de Educação, Cultura e 

Esporte, que se valeu das audiências públicas para sustentar algumas alterações ao projeto de lei, já bastante 

modificado pelas orientações do Governo: “Ao chegar à CE, presidida pela oposição, o PNE teve como 

relator o senador Álvaro Dias (PSDB/PR), também do bloco opositor ao governo. Havia grande pressão para 

que se acelerasse a tramitação da matéria, prestes a completar um ano no Senado. Assim, optou-se por um 

calendário célere, porém marcado por audiências públicas, a fim de que o debate não fosse mitigado 

justamente na comissão encarregada da análise de mérito. ” (Cf. BRITTO, T., et. al., 2015, p. 29). 
396

 Cf. Quadro 15. 
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Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça foram, em sua maioria, 

rejeitadas pelo posicionamento de diversas entidades e movimentos sociais (Cf. BRITTO, 

T., et. al., 2015, p. 30).  

A partir das informações do Quadro 16, pode-se conhecer as divergências entre o 

Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, na versão da Câmara dos Deputados de outubro de 2012, 

e o Substitutivo do Senado Federal que retornou à Casa de Origem em 31 de dezembro de 

2013, tendo sido recebido oficialmente em 02 de janeiro de 2014.  

As principais alterações à Meta 20 estão verificadas nas estratégias 20.6, 20.7, 20.8, 

20.10, 20.11 e 20.12. Merecem destaque: na estratégia 20.6, a alteração sujeitou a 

implantação da metodologia do CAQi a outra decisão (“definir”); a 20.08, tratou a 

metodologia do CAQi como um instrumento a ser definido, desconsiderando a 

metodologia aprovada no Parecer do Conselho Nacional de Educação; a 20.10, que previa 

à União a atribuição de complementar recursos para atender ao parâmetro do CAQi 

(função supletiva), foi suprimida; a estratégia 20.11 excluiu o padrão de qualidade como 

elemento de aferição de responsabilidade para fins da futura Lei de Responsabilidade 

Educacional, esvaziando o CAQi de seu mecanismo de coerção jurídica.  

Em conclusão a esta subseção, observa-se que foram diminuídas as obrigações do 

poder público quanto ao financiamento da educação, mediante o esvaziamento dos seus 

mecanismos de efetividade jurídica. Consequentemente, regrediram as conquistas da 

sociedade civil como um todo, e em particular da CNDE. 

 

 

3.3.8. Segunda fase na Câmara dos Deputados: nova reformulação do texto do PNE  

 

 

Recebida pela Mesa da Câmara dos Deputados, em 13 de janeiro de 2014, a 

Emenda Substitutiva do Senado Federal representava a última etapa da discussão do PNE 

que ainda seria submetida à apreciação do Plenário daquela Casa legislativa (BRASIL; 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014a). Foi recebida pela Comissão Especial da 

tramitação do PNE, em 05 de fevereiro seguinte. Após vários requerimentos, foi objeto de 

uma Audiência Pública realizada em 25 de fevereiro de 2014
397

.     

                                                           
397

 Cf. Quadro 15. 
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Segundo o registro dos consultores legislativos, a expectativa de várias entidades da 

sociedade civil com retorno do projeto de lei à Câmara era a retomada integral do texto 

formatado antes do envio ao Senado Federal, mediante franca resistência do Poder 

Executivo que: “...relutava em apoiar aspectos específicos do documento, especialmente as 

estratégias relacionadas à implementação do CAQ” (BRITTO, T., et. al., Op. Cit., p. 34) 

398
. 

A partir do 1º Parecer do Relator ao Substitutivo do Senado (PSS) (BRASIL; 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014c), a tramitação do processo registra diversos votos 

em separado e cinco reuniões deliberativas da Comissão Especial. Em função de alguns 

destaques e do importante Complemento de Voto do Relator (BRASIL; CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2017) foi, por fim, apresentada e aprovada a Redação Final do Projeto de 

Lei nº 8.035, de 2010, na Sessão Deliberativa de 06 de maio de 2014 da Comissão 

Especial, com alterações à Meta 20, retomando algumas das principais conquistas da 

sociedade civil da primeira fase da tramitação do PNE na Câmara dos Deputados: 

 

 
“Destarte, no mérito, o voto já apresentado à Comissão Especial em relação à 

apreciação do Substitutivo do Senado Federal, deve ser complementado com as 

seguintes alterações: [...]; Meta 20: 5) rejeitar as estratégias 20.6, 20.7 e 20.8 do 

Substitutivo do Senado Federal, restabelecendo em seu lugar as estratégias 20.6, 

20.7 e 20.8 do texto da Câmara dos Deputados; 6) restabelecer a estratégia 20.10 

do texto aprovado pela Câmara dos Deputados, renumerando-se as demais”. 

 

 

A partir das informações do Quadro 16, ficam evidentes as alterações produzidas 

pela Câmara dos Deputados ao Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 8.035, 

de 2010, de 31 de dezembro de 2013, conforme a Redação Final remetida à Presidência da 

República para sanção em 05 de junho de 2014.  

Como principais resultados, retornaram ao texto do PNE a garantia de investimento 

público em educação pública (Meta 20) e os mandamentos que visam institucionalização 

do mecanismo de cálculo de investimento com vistas a uma política de qualidade, o CAQi 

e o CAQ (20.6, 20.7, 20.8 e 20.10). 

Essas alterações recuperaram grande parte das conquistas da CNDE na primeira 

fase da tramitação do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados, com o retorno do 

                                                           
398

 Nas notas taquigráficas da Audiência Pública de 25 de fevereiro de 2014 esse foi o tom unânime de quase 

todos os 15 (quinze) representantes de entidades da sociedade civil A CNDE, a CNTE e a UNDIME fizeram-

se presentes e apontaram suas principais pautas (Cf. Quadro 15A)  
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incremento das obrigações do poder público no tocante ao financiamento da educação, 

mediante o detalhamento dos seus mecanismos de efetividade jurídica.  

 

 

3.4. Síntese parcial 

 

 

Ao analisar a narrativa de incidência e influência da CNDE sobre a CONAE 2010 e 

o processo legislativo do PNE, este estudo de caso procurou identificar em que 

circunstâncias ou institucionalidades residiram os poderes da entidade para influenciar o 

resultado do processo participativo da CONAE e o da formulação legislativa do Plano 

Nacional de Educação.  

Constituiu-se pressuposto deste trabalho a premissa de fato (atestada por alguns 

dados preliminares
399

) de que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, enquanto 

relevante ator social no debate sobre o financiamento da política de educação pública
400

, 

influenciou o resultado da Conferência de Educação e a formulação legislativa do PNE. 

Nesse contexto, a questão norteadora foi mapear parte dessa influência e, especialmente, 

seus mecanismos que, por ora, escolheu-se denominar capacidades políticas e 

jurídicas
401

. 

Por sua capacidade de articulação, comunicação, produção e disseminação do 

conhecimento sobre seu campo de interesse, a CNDE qualificou-se e legitimou sua posição 

de ator social relevante na política educacional perante outros atores, sociais e 

governamentais, sendo reconhecida como entidade representativa dentre as que atuam no 

setor social da defesa da educação. Em virtude disto, a CNDE foi contemplada nos 

acordos
402

 para a composição da Comissão Organizadora Nacional da CONAE 2010 e 

obteve também elevado número de assentos de delegação na etapa nacional da 

Conferência. Tal fenômeno apresentou-se, neste cenário, como expressão de uma certa 

capacidade política, em determinado contexto. 

                                                           
399

 Cf. comentários e dados da introdução deste capítulo. 
400

 Cf. Capítulo 2. 
401

 O tema é objeto de breves considerações no capítulo seguinte, mas aponte-se que a diferenciação se 

fundamenta na distinção entre competência jurídica – uma atribuição, um poder dever, uma faculdade de agir 

associada a um mecanismo de coerção pelo poder Estatal – e a mera capacidade de influência, não imbuída 

de qualquer instrumento de coerção. 
402

 Cf. Notas 271, 278, em referência à entrevista do Coordenador da Comissão Organizadora Nacional da 

CONAE 2010, Francisco das Chagas Fernandes, que se refere à construção do processo participativo da 

CONAE 2010. 
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Esse reconhecimento implicou no acesso a poderes jurídicos específicos, no 

âmbito da organização e participação da CONAE 2010, o que foi estratégico para seus 

esforços de incidência no resultado da conferência, que refletiu as pautas de sua advocacy 

no Documento Final, com a aprovação de 64 (sessenta e quatro) emendas ao Eixo V 

(Financiamento e Controle Social) do Documento Referência.  

Ao conformar parte das diretrizes do Documento Final no âmbito do financiamento 

e controle social do Plano Nacional de Educação, a pauta de incidência da CNDE ampliou 

seu alcance político perante a comunidade de atores em matéria de educação: enquanto 

fruto de um processo de participação social reconhecido e relevante para uma parte dos 

atores da política de educação, a força política do Documento Final da CONAE 2010
403

 

qualificou a incidência da CNDE perante o poder legislativo, legitimando seu discurso e 

potencializando sua capacidade de influência sobre a Câmara dos Deputados.  

Portanto, o resultado da CONAE 2010 – garantido à CNDE em virtude do acesso a 

poderes jurídicos - se revelou instrumento da capacidade política que teve influência 

direta sobre o texto do PNE, como comprovou a análise minuciosa das emendas à Meta 20 

e o texto definitivo das estratégias dessa proposição.  

Segundo os dados analisados, a alegada interação entre Deputados Federais e a 

CNDE, presente em diversas fontes de dados dos levantamentos iniciais e também na 

narrativa da entidade, se revelou bastante verossímil, diante do resultado da tramitação 

legislativa, observando-se que 144 (cento e quarenta e quatro) das 269 (duzentas e sessenta 

e nove) emendas apresentadas à meta 20 foram reprodução quase literal das emendas da 

CNDE.  

Tais dados revelam razoável percentual de adesão da Câmara dos Deputados à 

pauta geral da entidade. Corroboram esse levantamento sobre a capacidade de influência 

da CNDE na formulação do PNE as inúmeras outras fontes de notícias, notas e declarações 

de entidades parceiras, apresentadas neste estudo de caso. 

Evidentemente, essa perspectiva não esgota a cadeia causal das influências que 

incidiram na formulação do PNE, tanto na fase do executivo, que teve a CONAE como 

momento inicial, quanto na fase do legislativo. Apenas buscou mapear como se deu a 

influência de uma entidade. 

A percepção de elementos dessa capacidade de influência relatada permite ampliar 

a perspectiva de análise jurídica do objeto “controle social das políticas públicas”, a partir 

                                                           
403

 Novamente, refere-se à reflexão sobre a inexistência de vinculação jurídica ao resultado da CONAE 2010 

e a produção de qualquer decisão em política pública, por nenhum dos poderes.  
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de sua compreensão enquanto um processo de influência de determinados atores sociais 

sobre determinada institucionalidade estatal, com destaque para o papel das instituições 

participativas. 

Essa perspectiva alinha-se à abordagem geral da terceira geração ou dimensão da 

teoria participacionista
404

, segundo a qual a pretensão quanto às virtudes e alcances da 

participação foram reduzidos para conformar capacidade de transformação social com 

viabilidades institucionais (GURZA LAVALLE et. al., 2016, p. 175), pelo que os institutos 

participativos têm sido concebidos para usos específicos, movidos por certos propósitos e 

interesses definidos, o que delimita suas conformações procedimentais e outras 

características (FUNG, 2006)
405

.   

Todas estas constatações teóricas e empíricas inspiram um amplo campo de 

reflexões para a Teoria do Estado e para o Direito Administrativo.  As reflexões do 

próximo capítulo propõem um debate sobre controle social de políticas públicas a partir 

das questões inspiradas neste estudo de caso, com destaque para o papel das instituições 

participativas. 

                                                           
404

 Cf. Capítulo 1 
405

 Em seu “cubo democrático”, o teórico trabalha a concepção de um mecanismo que auxilie na definição de 

públicos ideais para as questões eleitas como relevantes em determinado contexto de formulação de ação, 

com vista a objetivos e problemas específicos. (FUNG, 2006) 
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CAPÍTULO 4 – PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS: A PERSPECTIVA JUSPOLÍTICA 
 

 

A análise do fenômeno de formulação do Plano Nacional de Educação, a partir da 

perspectiva dos processos e dos resultados que conformaram a incidência política da 

CNDE no processo decisório, pode inspirar muitas questões jurídicas. Duas realidades 

parecem importantes: 1) a dificuldade de analisar essa cadeia de atos numa abordagem 

exclusiva de participação administrativa, tal qual propõem as doutrinas do Direito 

Administrativo; 2) a necessidade de se debater condições jurídicas da capacidade de 

incidência social sobre o poder estatal.  

Para uma reflexão pertinente ao compromisso deste trabalho, escolheu-se usar 

características do caso concreto e a forma de sua narrativa para questionar a conformação 

específica de certos institutos dogmáticos – a participação administrativa e o controle 

social da administração. Quer-se debater a possibilidade de análise de experiências 

participativas como controle social de políticas públicas, acolhendo a proposta da Ciência 

Política (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2010), para reflexões jurídicas.  

Algumas justificativas se impõem. 

Primeiro, a proposta de oferecer os diagnósticos e os elementos da narrativa do caso 

concreto como sugestões para um debate no âmbito do direito está ciente de que 

conferências, audiências, conselhos consultivos, consultas públicas são experiências 

participativas de lógicas distintas e próprias; aqui estão sendo tomados como um conjunto 

de expedientes que apresentam a mesma característica em relação à exigibilidade jurídica 

de seu resultado: não estão vocacionados a produzir decisão vinculante para os agentes 

estatais que deles se utilizam ou os convocam
406

. 

Segundo, decidiu-se debater a vocação dos institutos participativos para a 

instrução de processos decisórios 
407

 
408

. A primeira problematização foi pensar a 

                                                           
406

 Não se ignora que os Orçamentos Participativos e os Conselhos de políticas públicas setoriais com função 

deliberativa vinculante tenham algum tipo de vocação decisória, mas como se propõe analisar adiante, essas 

vocações decorrem de determinação legal e são pontuais, não prejudicando o diagnóstico de que não se trata 

de expedientes de participação direta, ao modo de um efetivo compartilhamento do poder político entre o 

Estado e a sociedade. 
407

 “Realizada na fase preparatória, o objetivo perseguido é o de possibilitar uma ampla instrução do feito. 

Logo, tem um forte sentido informativo, [...]. Salvo disposição legal em contrário, os resultados da aplicação 

de instrumentos participativos inseridos nesta fase procedimental não vinculam os órgãos públicos. É que a 

participação popular levada a efeito teve a finalidade de possibilitar a manifestação de opiniões, propostas e, 

sobretudo, informar Administração e cidadãos. Todavia, constatando que os institutos participativos têm 

lugar, notadamente, no âmbito da atividade administrativa discricionária, eventual posicionamento da 

população é mais um elemento na limitação da liberdade de atuação da Administração. Ainda que não 
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utilidade destes processos para os atores sociais, considerando que não há poder de decidir; 

o caso concreto permite compreender outras utilidades, compreendido o fenômeno de 

intermediação por atores coletivos, pelo que importa analisar os atributos jurídicos destas 

utilidades. A segunda questão posta é exatamente a própria visão predominante no Direito 

Administrativo acerca destes fenômenos como expediente instrução, de caráter 

colaborativo: o caso deixou evidente que de dentro do Estado operam interesses em franco 

conflito com os interesses da sociedade civil e disputas se estabelecem em torno do 

processo decisório.   

Por fim, o Direito Administrativo tem uma categoria dogmática denominada 

controle social da Administração, de alcance limitado e pouco desenvolvida, e uma 

categoria denominada participação administrativa ou popular, cujos enfoques 

predominantes incorporam a linguagem da gestão pública, o discurso da harmonização e 

do consenso, de modo que há um campo para o debate. Assim como na Ciência Política, 

também no Direito estão colocados desafios sobre o tratamento da participação e do 

controle social; analisar a participação em termos de controle social – como sugere aquele 

campo - coloca o convite de se buscar estabelecer conexões pela aproximação de 

categorias interdisciplinares
 409

. 

Foram destacados alguns elementos da experiência relatada no capítulo 3 

escolhidas em função de dilemas que acarretam para a dogmática do Direito 

Administrativo: 1) questões de igualdade participativa; 2) a representação política no 

processo participativo; 3) caráter de conflito de interesses em todo o curso do caso 

analisado; 4) a capacidade de influência da sociedade civil pensada para além do processo 

participativo e sua utilidade, numa perspectiva estratégica da CNDE. 

                                                                                                                                                                                
vinculante, as exposições dos interessados devem ser minuciosamente consideradas pelo órgão decididor, 

podendo inclusive constituir-se na motivação expressa de sua decisão. ” (OLIVEIRA, 2005, p. 181-182). 
408

 Os Conselhos Nacionais que têm algum tipo vocação decisória são tratados no direito como 

excepcionalidades. Além disso, essa vocação decisória parece ter diminuído. O levantamento realizado por 

Ana Claudia Chaves Teixeira aponta que dentre os Conselhos Nacionais, a maioria ainda é de tipo 

deliberativo, 58% (cinquenta e oito por cento), mas um novo padrão de institucionalização foi observado 

dentre os conselhos criados após 2003, sendo a maioria deles com função apenas consultiva (p. 122): “Se 

compararmos os conselhos criados antes e depois do governo do presidente Lula, podemos perceber que a 

proporção de conselhos somente consultivos criados após o governo Lula é maior, sendo que 75% dos 

conselhos criados após esse período são somente consultivos. Este dado permite dizer que se alteram as 

concepções sobre a participação institucionalizada, se antes procurava-se dar mais poder a estes espaços, 

tratando-os como espaços de deliberação (ou seja, predominavam visões de participação que podem ser 

consideradas deliberacionistas ou de partilha de poder), no governo Lula predomina uma visão 

provavelmente de complementação ao Estado. ” (TEIXEIRA, 2013, grifo nosso).  
409

 “As referências sobre a metodologia de estudos comparados no campo da ciência política refere a adoção 

de uma base conceitual comum como importante fator de desenvolvimento do campo”. (BUCCI, Op. cit., p. 

233). 
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Esses quatro elementos se reportam às seguinte constatações do caso: 1) a 

composição do público delegado da CONAE 2010 não apresentou nenhum padrão básico 

de paridade, sendo certo que a sua conformação foi objeto de acordos; 2)  o processo de 

debate foi expressamente dirigido à representação por setores sociais, definida a relevância 

destes setores pelo ato da convocação; 3) a cadeia de fenômenos analisados evidencia 

disputa entre a sociedade civil e o governo federal no âmbito do financiamento da 

educação; 4) o Documento Final da CONAE 2010 não foi vinculante para a decisão 

pública (Projeto de Lei nº 8.035, de 2010), mas ainda assim mobilizou a ação da CNDE 

por sua utilidades para as suas estratégias e para além dos seus limites. 

Esses pontos conflitam com a dogmática da participação administrativa quanto : 1) 

à perspectiva da igualdade participativa como regra geral de procedimento; 2) à visão 

uniforme da sociedade civil pela dogmática, ante o problema de discriminar interesses 

parciais; 3) ao enquadramento dos processos participativos como instrumentos neutros de 

instrução; 4) à própria delimitação do objeto do Direito Administrativo, sugerindo questões 

sobre a pertinência de tratar procedimentos participativos sem a perspectiva do conflito 

político, considerando, ainda, que o proveito que deles faz a sociedade civil ultrapassa os 

limites da experiência.   

Essas questões refletem o diálogo com dois debates que implicam a inclusão do 

conflito político no tratamento jurídico dos expedientes participativos: 1) a teoria 

juspolítica da participação (MOREIRA NETO, 1992a), que está compreendida numa teoria 

jurídica do poder político e do regime constitucional de sua partilha; 2) os pressupostos da 

abordagem jurídica das Políticas Públicas (BUCCI, 2013; COUTINHO, 2013), cujas 

problematizações sugerem pensar a participação e controle social nas políticas públicas a 

partir das tarefas que cabem ao direito para estruturar suas oportunidades
410

, viabilizando 

uma outra perspectiva jurídica sobre os processos participativos. 

Isto considerado, este capítulo contém quatro seções: na seção 4.1 será apresentada 

a conformação dogmática do Direito Administrativo sobre participação administrativa ou 
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As sugestões metodológicas propostas por Diogo Coutinho para o estudo jurídico das políticas públicas 

levam a pensar os vários papéis e tarefas que pode ter o Direito: 1) apontar fins e situar as políticas no 

ordenamento (Direito como objetivo); 2) criar condições de participação (direito como vocalizador de 

demandas); 3) oferecer meios (direito como ferramentas); 4) estruturar arranjos complexos (direito como 

arranjo institucional). Como caixa de ferramentas, o direito “[...]serve para enfatizar que a seleção e a 

formatação dos meios a serem empregados para perseguir objetivos predefinidos são um trabalho jurídico”. 

No âmbito de se viabilizar vocalizador de demandas, parte do pressuposto de que “as decisões em políticas 

públicas devam ser tomadas não apenas de modo mais bem fundamentado possível, por meio de uma 

argumentação coerente e documentada em meio aberto ao escrutínio do público, mas também de forma a 

assegurar a participação de todos os interesses na conformação, implementação ou avaliação das políticas 

públicas.”  (COUTINHO, 2013 p. 194, 196-197, grifo nosso). 
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popular e controle social; na seção 4.2 a proposta é analisar a conformação da perspectiva 

juspolítica da participação; na seção 4.3 propõe-se conectar este debate à abordagem 

jurídica das políticas públicas; por fim, na seção 4.4 faz-se um exercício de aplicação das 

reflexões teóricas ao caso estudado, incluindo as questões problematizadas acima, os 

elementos jurídicos da capacidade de influência da CNDE na incidência analisada e a sua 

correlação com a conformação analítica do controle social definido na Lei do PNE.    

  

 

4.1. Participação e controle social na dogmática do Direito Administrativo 

 

 

Antes de entrar no tratamento jurídico-dogmático que o Direito Administrativo 

confere a estes institutos, parece pertinente situar o alcance e certos elementos desta 

disciplina jurídica relevantes para este debate, considerando: 1) seu caráter dogmático; 2) a 

delimitação do seu objeto; 3) o contexto de sua origem, elucidativo de suas contradições 

práticas e naturais. 

O Direito Administrativo é uma disciplina dogmática
411

 
412

 e, como tal, tem 

importante relação com as fontes de direito e com a legitimidade de sua interpretação, em 

função dos sentidos que se estabelecem em torno dos dogmas de cada campo. A dogmática 

é instrumento de segurança jurídica, porque sua vocação é tornar dialético e público o 

debate sobre os sentidos que o direito pode assumir
413

. Este trabalho reconhece como 

elemento central e inafastável do seu debate, portanto, o tratamento dogmático da 
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 Na definição de Moreira Neto (2014, p. 45-47), o Direito Administrativo está compreendido dentro do 

espectro de disciplinas jurídicas do ramo público, ao lado do direito do trabalho, processual, penal, tributário 

e político (este compreendendo o direito constitucional e eleitoral). 
412 Disciplinas dogmáticas do direito são campos teóricos de interpretação de conjuntos temáticos de normas 

-  como a própria disciplina do Direito Administrativo - voltados à mediação do processo de subsunção das 

normas aos conflitos, reunindo premissas de interpretação de conceitos. O que marca a dogmática é a 

impossibilidade de se negar os dogmas no processo de aplicação do direito, ou seja, a impossibilidade de se 

desconsiderar as decisões e interpretações dos teóricos juristas de determinado campo, que lhe conformam o 

sentido do direito positivo com vistas a tornar menos instável o processo de aplicação (Cf. FERRAZ 

JUNIOR, 2003, p. 47-48). 
413

 Para José Rodrigo Rodriguez e outros, a dogmática é o centro de um discurso de desqualificação do 

direito, fenômeno que se deve ao predomínio de certa uma forma de se fazer dogmática: “[...]pôr fim ao 

debate sobre interpretação das normas, naturalizando conceitos em vez de analisar e criticar a disputa pelo 

sentido do direito em cada problema jurídico”. O problema de negar valor a dogmática é que ela é meio de se 

garantir o controle sobre o debate jurídico, sendo criticável apenas aquela que transforma a sistematização do 

ordenamento um fim em si mesmo. A dogmática é vocacionada a operar a legitimidade dialética da aplicação 

do direito, porque é instrumento de estabilização do sentido do direito em favor da decidibilidade de casos 

concretos. (Cf. RODRIGUEZ et. al., 2012, p. 7, grifo nosso) 
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participação e do controle social para apresentar propostas de reflexões teóricas críticas 

acerca destas interpretações. 

Quanto à delimitação de seu objeto, segundo a maioria dos conceitos 

doutrinários
414

, o Direito Administrativo lida, basicamente, com os aspectos jurídicos
415

 

das atividades operacionais do Estado para realizar interesses públicos (os contratos, os 

atos, as decisões, os procedimentos, etc). 

Segundo Medauar (2016), essa conformação estritamente jurídica do objeto do 

campo absorveu as contribuições de Otto Mayer, do direito alemão, e de Léon Duguit, da 

escola do serviço público, no fim do século XIX. Do direito alemão, herdou: 1) a 

depuração de seus aspectos de valoração política; 2) a independência científica em relação 

ao Direito do Estado; 3) o modelo integralmente jurídico da organização e da ação 

administrativa. Duguit, por sua vez, desloca o “poder público” da centralidade do campo 

para privilegiar a ótica da prestação pública de serviços necessários à vida coletiva 

(MEDAUAR, 2016, p. 32).  

Estas ideias indiciam uma característica jurídico-metodológica do campo, a 

despeito de inúmeras ressalvas: a centralidade da função administrativa, afastadas as 

questões da conformação política dos atos do governo. Atualmente, poucos doutrinadores, 

ao afirmarem a distinção entre função política e função administrativa do governo para 

delimitação do âmbito de incidência do Direito Administrativo, deixam de fazer ressalvas, 

marcando a dificuldade desta diferenciação
416

.  

                                                           
414

 Definições: “[...] atividades jurídicas do Estado e de seus delegados, [...], ao atuarem concreta, direta e 

imediatamente na prossecução dos interesses públicos, excluídas as atividades de criação da norma legal e da 

aplicação judiciária contenciosa” (MOREIRA NETO, 2014, p. 46, grifo nosso); “[...] a atividade jurídica não 

contenciosa que [a Administração Pública] exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins, de 

natureza pública” (DI PIETRO, 2016, p. 58, comentário e grifo nosso); “[...] a função administrativa, bem 

como as pessoas e órgãos que a exercem” (MELLO, 2009, p. 37); “[...] a atuação da Administração Pública, 

[...] primordialmente da organização, meios de ação, formas e relações jurídicas” (MEDAUAR, 2015, p. 50, 

grifo nosso); “[...] atividade administrativa pública necessária à realização dos direitos fundamentais e a 

organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho” 

(JUSTEN FILHO, 2014, p. 90, grifo nosso); “relações jurídicas entre as pessoas e órgãos do Estado e entre 

este e as coletividades a quem devem servir” (CARVALHO FILHO, 2016, p. 8, grifo nosso). 
415 Explicando a relação entre o Direito Administrativo e a Ciência da Administração, Maria Sylvia Zanella 

Di Pietro (2016, p. 56) diz que num movimento de resposta à Escola Exegética francesa (a pura 

sistematização de jurisprudência administrativa), buscou-se melhor conformar os institutos adminsitrativos 

nos conhecimentos da Ciência da Administração, que envolvia matéria de política administrativa e não 

matéria jurídica.  Com o crescimento das funções do Estado na ordem social, essa atividade de “ingerência 

social” foi separada de sua atividade de natureza jurídica. 
416

 Algumas definições: Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 32-37) faz distinções entre funções do 

Estado pelo critério objetivo e formal de direito, adotando atributos do método jurídico, distinguindo o 

próprio da função administrativa como todas as emanações do Estado expressas em comandos infralegais (o 

próprio da função legislativa, as emanações gerais e abstratas; o próprio da função jurisdicional, resolver 

controvérsias com caráter definitivo). Para Mello, atos de governo não se alocam em nenhuma dessas 

funções e se distinguem da função administrativa nos seguintes termos: “[...], que a função administrativa, ao 
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Ligado a esta característica está o contexto do surgimento do campo. Sua 

construção teórica tem por marco histórico o Estado Moderno e a ideia de submissão da 

Administração ao Direito, numa uma visão garantista face ao poder do Estado. Neste 

aspecto, importa destacar as contradições naturais entre as missões conflitantes atribuídas 

por essa justificação discursiva ao Direito Administrativo
 417

 bem como seu impacto para 

os institutos analisados neste trabalho: a função de instrumentalizar a autoridade pública e 

a de garantir as liberdades individuais (atualmente, realizar direitos fundamentais).  

Fazer operar a autoridade pública foi a vocação determinante do campo desde a sua 

origem, e se revela na força dos institutos que veiculam prerrogativas para a ação pública. 

Um desses institutos centrais é o interesse público, categoria que legitima e justifica 

a função administrativa
418

. O interesse público é instrumento jurídico-metodológico de 

                                                                                                                                                                                
contrário dos atos citados, volta-se, ..., para a gestão concreta, prática, direta, imediata e, portanto, de certo 

modo rotineira dos assuntos da Sociedade, [...]. In casu, diversamente, estão em pauta atos de superior gestão 

da vida estatal ou de enfrentamento de contingências extremas que pressupõem, acima de tudo, decisões 

eminentemente políticas”. Odete Medauar faz distinções com ressalvas, assumindo expressamente a 

dificuldade da fixação de fronteiras rígidas entre governo e Administração (MEDAUAR, 2016, p. 65). Em 

outra oportunidade, a jurista ressalta que, no caso brasileiro, tendo a Administração Pública sido tratada no 

tópico destinado à organização do Estado e não no tópico dos Poderes, marcando a relevância de 

determinadas tarefas, mostra-se categórica: “não há Administração sem política e vice-versa” (MEDAUAR, 

2015, p. 161);  Di Pietro (2016, p. 84) é direta para afirmar a distinção: “[...], a função política compreende as 

atividades co-legislativas e de direção; e a função administrativa compreende o serviço público, a 

intervenção, o fomento e a polícia”; Justen Filho (2014, p. 125) faz e afirma distinções de ordem prática, 

destacando que a distinção entre função política e função administrativa não pode ser colocada em termos  

intrínsecos e abstratos.   
417

 Gustavo Binenbojm critica ao que denomina de “ilusão garantista da gênese” (BINENBOJM, p. 7), 

expressão que utiliza para se referir ao nascimento do Direito Administrativo como advento do Estado de 

Direito e do princípio de separação de poderes na França pós-revolucionária, simbolizada no marco histórico 

da Lei 28 do ano VIII (1800), que organizou a estrutura da burocracia francesa e definiu suas funções em lei. 

Segundo sua crítica, o “mito” de nascimento sugere o surgimento deste campo como instrumento jurídico da 

sujeição do poder à lei, numa aura virtuosa vocacionada a sustentar categorias jurídicas especiais em relação 

ao direito civil para atender a interesses públicos. Para ele, este é um discurso que maquia a preservação dos 

interesses da velha autoridade do poder absoluto no contexto da França revolucionária, determinando um 

campo jurídico cheio de contradições, visíveis na fragilidade e na ambiguidade teórica. O Direito 

Administrativo encerra, em sua visão, um jogo de forças histórico entre sua gênese autoritária e episódios de 

evolução garantista, pelo que rechaça a noção virtuosa da base discursiva do seu surgimento. Odete Medauar 

(2016, p. 16-20) discorda da crítica que põem em cheque a visão garantista do Direito Administrativo e 

coloca esta questão em outras lentes, pontuando que, na verdade, as duas circunstâncias – autoridade e 

liberdade – são imperativos históricos: ao mesmo tempo em que sofreu o impulso de novas ideias e da 

principiologia da ordem revolucionária – com foco na elaboração do estatuto das liberdades individuais 

contra o abuso de poder - herdou a institucionalidade da organização do Antigo Regime. Afinal, o modelo 

organizacional do Estado absoluto não desapareceu repentinamente, mas passou a conviver com a afirmação 

de garantias das liberdades individuais que foram reconhecidas com as revoluções modernas. 
418

 Procurando não se estender sobre este tema, importa apenas destacar em que consiste essa categoria 

clássica do campo e quais foram suas reformulações (Cf. MEDAUAR, 2017, p. 230-238). O interesse público 

é fundamento e fim do exercício de funções administrativas e da tomada de decisão, apresentando-se como 

suporte e legitimação de atos da Administração, a despeito de ser unânime a dificuldade de especificá-lo de 

forma concreta: “[...] não corresponde a uma realidade direta e univocamente definível” (p. 232). Em termos 

conceituais, não há consenso: as vezes é a soma dos interesses particulares; em outras, que vai além dessa 

soma. Há definições que o enquadram como interesse da sociedade distinto dos interesses particulares. Sua 

origem está ligada à necessidade de argumento para fundamentar o poder do Estado (Revolução francesa), e 
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aplicação do Direito Administrativo, em favor das ações concretas do Estado: ao mesmo 

tempo em que, no plano abstrato, fundamenta o exercício da função administrativa, 

veicula, no plano concreto, uma presunção em favor das ações públicas, que são sempre 

expressões do interesse público. Em termos de conteúdo, o interesse público é um conceito 

juridicamente indeterminado
419

. 

A missão garantista das liberdades individuais constituiu-se como fundamento à 

tutela mínima da esfera individual, protegendo da intervenção indevida do Estado, tema 

marcante do contexto de origem do campo e da luta contra o poder absoluto. Com a 

constitucionalização do Direito Administrativo, que no Brasil se marca após 1988, a 

missão do campo, o seu fundamento político-valorativo, passa a ser realizar direitos 

fundamentais
420

 (OLIVEIRA, 2010, p. 159; BINENBOJM, 2014, p. 49-79; MOREIRA 

NETO, 2014, p. 73; JUSTEN FILHO, 2014, p. 93) 

Em termos puramente práticos, as duas missões do Direito Administrativo 

implicam os órgãos e agentes estatais em ações potencialmente conflituosas: operar a 

autoridade pública é natural aos interesses dos que ocupam a titularidade das 

competências, sendo esta, aliás, a motivação essencial das disputas entre os grupos para 

acessar a burocracia, numa perspectiva webberiana
421

. Já a missão de realizar direitos 

fundamentais sofre resistência no jogo de forças entre interesses que estão dentro e fora do 

Estado: a própria emergência do neoconstitucionalismo, com suas técnicas de interpretação 

constitucional para tutela forçada dos direitos fundamentais, deixa isso evidente
422

.  

Essa contradição é de natureza prática e ajuda a entender algumas conformações 

dogmáticas quanto ao tema da participação e do controle social no Direito Administrativo 

                                                                                                                                                                                
foi construído em alusão à separação da esfera pública e privada, cabendo à Administração o monopólio de 

sua concretização, pela homogeneização dos interesses parciais. No seu desenvolvimento, os doutrinadores 

se aperceberam do colapso de uma visão monolítica de interesse público, tendo se empenhado em 

reformulações, estando mais ou menos assentado que o interesse público, não o interesse do Estado, nem da 

Administração (no mesmo sentido: Cf. JUSTEN FILHO, 2014, 150-163); mas as respostas mais comuns para 

a dificuldade de sua definição abstrata permanecem no registro da harmonização, por fórmulas de  concerto, 

transação e cooperação (p. 238).  
419

 Segundo Moreira Neto (2014, p. 123-124), o interesse público, como categoria que fundamenta a atuação 

da Administração Pública, não tem conteúdo objetivo, mas deve ser politicamente especificado: “A 

categorização de certos interesses como interesses públicos resultará de uma declaração juspolítica expressa 

formalmente na legislação – [...] – daí resultando que a atividade de administração de interesses públicos 

deve ser estudada, necessariamente, primeiro sob o ângulo da definição política e, sucessivamente, sob o 

ângulo da definição jurídica, o que conduz ao exame da correlação entre os dois fenômenos geminados: o 

político e o jurídico”.  Como conceito jurídico indeterminado conferir Carvalho Filho (2016, p. 59).  
420

 Diferente da mera garantia às liberdades individuais, que na gênese do campo apenas implicava no dever 

do Estado de omitir-se de intervir na esfera do particular, a missão de realizar direitos fundamentais é, além 

disso, de natureza comissiva ou positiva, implicando o Estado em tarefas sociais (JUSTEN FILHO, 2014, p. 

93) 
421

 Cf. nota 27, e a perspectiva webberiana do poder administrativo constituir-se um fim em si mesmo.  
422

 Cf. nota 179. 
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que, obviamente, se estruturam na missão de instrumentalizar a autoridade. Não é sem 

razão que vozes se erguem sobre a necessidade de reformulações do campo com vistas a 

melhor acomodar os conflitos inerentes à instrumentalização do controle social 

(MOREIRA NETO, 2016, p. 99-102). 

 

 

4.1.1. Participação administrativa ou popular 
 

 

A doutrina do Direito Administrativo usa uma profusão de conceitos para se referir 

a diversos atos em que os indivíduos podem interagir com o Estado-Administração, mas se 

destacam participação popular e participação administrativa. A primeira tarefa foi realizar 

um mapeamento dos usos mais relevantes do vocábulo no Direito Administrativo e o 

conjunto de ideias (princípios administrativos e institutos jurídicos) em que estão inseridos. 

Para esse levantamento, foram utilizadas as referências dos seguintes doutrinadores: 

Maria Silva Zanella Di Pietro (DI PIETRO, 1993), Marcos Augusto Perez (PEREZ, 2009), 

Odete Medauar (MEDAUAR, 2017) e Gustavo Justino de Oliveira (OLIVEIRA, 2005), 

(OLIVEIRA, 2010), como representantes de um debate que discute a participação na 

perspectiva do Direito Administrativo.   

O pequeno ensaio de Carlos Ayres Britto, de 1993 (BRITTO, 1992, p. 119), e a 

obra de Diogo Figueiredo Moreira Neto sobre participação (MOREIRA NETO, 1992a) no 

registro de uma teoria do poder (MOREIRA NETO, 1992b) são utilizados como caminhos 

para problematização de uma perspectiva puramente administrativa dos processos de 

participação.   

 

 

4.1.1.1.  Maria Silvia Zanella Di Pietro: a participação popular como defesa do 

indivíduo 

 

 

A lógica da garantia do indivíduo é muito presente na análise que Maria Silvia 

Zanella Di Pietro faz sobre a “participação popular na Administração”. A jurista atribui a 

essa categoria, em Direito Administrativo, o alcance de atuação na gestão e no controle da 

Administração Pública (DI PIETRO, 1993). As formas de participação de particulares na 
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Administração operam de duas maneiras: por grupos de pressão e pela participação direta 

do cidadão.  

Estas duas lógicas são realizáveis em virtude de distintos tipos de regimes de 

liberdade ou direito:  a) liberdade de associação e sindicalização; b) direito de não se 

sindicalizar ou associar. A jurista adota expressamente o sentido de participação direta e 

individual como a experiência desejável, em termos de participação na gestão e no controle 

da Administração: a participação do cidadão individual seria a mais importante forma de 

participação popular na Administração Pública porque esta é a que garante a autonomia do 

indivíduo face aos grupos de pressão
423

.  

Di Pietro classifica a participação em três tipos diferentes, mas que podem ser 

resumidas em indireta e direta: participação ideológica, em que há a eleição de uma 

pessoa para atuar nos poderes públicos, ou seja, há um eleito entre o administrado e a 

Administração Pública; participação psicológica: aquela que, a despeito de haver 

representantes, ocorre nas pequenos agrupamentos e permite a  proximidade entre 

representante e representado, tendo o administrado maior poder de influenciar as decisões 

governamentais. É tema que se conecta ao da descentralização de atribuições para entes 

locais; e, por fim, a participação direta, forma de atuação em que o indivíduo se relaciona 

sem mediação com a Administração. 

Na época em que esboçou esta classificação, Di Pietro previa a participação direta 

manifestada em duas vertentes: 1) como expressão do direito de defesa, princípio do 

contraditório e devido processo legal em relação às decisões do interesse do indivíduo, e 

citava como instrumentos os direitos de petição em todos os níveis hierárquicos, e o direito 

de defesa e contraditório em todos os processos administrativos; 2) enquete: forma de 

participação consistente na consulta à opinião pública sobre assuntos de interesse geral, 

instrumentalizadas em consultas públicas e audiências públicas, em que cidadãos 

participam diretamente. 

Como participação indireta, Di Pietro listou 1) participação popular em órgãos de 

consulta: conselhos, comissões, grupos de trabalho, comitês. Funcionam com 

                                                           
423

 A nota de prevalência do sentido individual da participação está bem presente no seguinte registro da 

jurista, sobre grupos de pressão: “De um lado, há de se realçar a existência de grupos na sociedade, que 

procuram se relacionar com o Estado, procuram influenciar as decisões do Estado e, em especial, da 

Administração Pública; é o caso dos partidos políticos, dos sindicatos, das grandes empresas, dos grupos 

empresariais. Muitos deles atuam como grupos de pressão que, no dizer de Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho representem um perigo para a democracia, porque não atuam em benefício comum, mas em seu 

próprio benefício”. (DI PIETRO, 1993, p. 32-33, grifo nosso). 
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representantes da sociedade e a escolha deveria se dar por eleição da própria sociedade; 2) 

participação popular em órgãos de decisão, que denomina cogestão, ou seja, da 

participação do particular em órgãos de decisão da Administração Pública, como os 

Conselhos Deliberativos e 3) participação por meio do "ombudsman", que na visão da 

administrativista é a participação que acontece por via do Poder Judiciário, através do 

regime do direito de ação para o controle da Administração Pública (todas as medidas 

individuais, ação popular, ação civil pública, mandado de segurança coletivo).  

A jurista aponta o caminho da judicialização para fomentar participação, na medida 

em que sugere o uso da legitimidade ativa para ação popular por organismos coletivos, já 

que nas mãos do cidadão, esse instituto “perderia grande parte de sua eficácia”.  

Estão presentes na abordagem de Maria Silva três ideias que despertam reflexões 

sobre a conformação da participação: a participação direta do indivíduo em seu interesse, a 

participação mediada, e a vinculação de formas de participação a regimes de direitos ou 

liberdades.  

Como participação mediada ou indireta, a abordagem da jurista à mediação pelo 

judiciário, através do poder que detém os indivíduos para provocar um órgão de estado 

para interferir nas decisões administrativas, pelo direito de ação processual, é um ponto 

limitante. Também, nessa modalidade, ao tratar da participação mediada em órgãos 

consultivos e deliberativos de certas políticas públicas, a jurista não desenvolve 

questionamentos sobre a operacionalização ou a legitimidade dessas representações.   

Por fim, seu registro sobre a participação e os regimes de direitos ou liberdades são 

caminhos bastante profícuos para se pensar saídas às questões específicas do tratamento 

jurídico da participação, como será esboçado ainda na proposta final do trabalho.  

 

 

4.1.1.2. Marcos Augusto Perez: participação popular e a eficiência da gestão pública 

 

 

Marcos Perez (PEREZ, 2009) adota expressamente o adjetivo popular para se 

referir à participação ou aos institutos jurídicos pelos quais o cidadão se relaciona com o 

aparato administrativo, com vistas à “atuação direta na gestão e no controle da 

Administração Pública” (Ibid, p. 96). Neste registro, a participação serve à colaboração 

com órgãos estatais ou para fiscalizá-los com vistas à eficiência da função Administrativa. 

O sentido de participação popular que adota está expresso: participação como atuação de 
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quem toma parte (Ibid, p. 33), apesar de ele também prever hipóteses de representação, 

como se observa: 

 

 
Institutos jurídicos de participação popular na Administração são 

instrumentos legalmente previstos que possibilitem aos administrados, 

diretamente ou por representantes escolhidos para este fim, tomar parte na 

deliberação, na execução ou no controle de atividades administrativas para 

torná-las eficientes e efetivas quanto à realização de direitos fundamentais, em 

busca da adesão, consentimento e do consenso dos administrados (Ibid). 

 

 

Sua perspectiva de participação está, quanto ao aspecto político, no registro da 

Democracia Participativa, modo de democracia adequado a operar as necessidades 

administrativas do Estado de bem-estar social sobrecarregado de demandas
424

, que impõe a 

interação popular com a Administração Pública para a execução das funções sociais.  

Segundo o jurista, os vários problemas decorrentes da democracia representativa foram 

sucedidos por reformas constitucionais que consagraram democracias participativas ou 

semidiretas como princípios de estruturação do Estado
425

 
426

.  

Em sua abordagem, a participação popular no Brasil é expediente do modelo de 

organização administrativa, estando associada à reforma gerencial da EC nº 19, de 1998, e 

posicionada como instrumento para realização do princípio da eficiência
427

. Aos 

“administrados” se conferem específicos direitos de participação perante as funções 

administrativas do Estado e na atuação em associações, instituições e grupos de interesse 

em processos decisórios, de modo que a Administração se apresenta como locus dos inputs 

dos administrados: cidadãos como usuários ou clientes que exigem eficiência. 

                                                           
424

Esta referência é bastante pertinente ao seu registro de eficiência da Administração, estando o registro da 

sobrecarga do Estado com a complexificação de suas tarefas, não mais restritas à manutenção da ordem e da 

segurança, mas também voltadas a realizar direitos sociais e a intervir no domínio econômico. 
425

 Este também é o registro do constitucionalista Paulo Bonavides, que considera materialmente 

inconstitucional a regulamentação dos institutos de democracia direta do art. 14, incisos I, II e III da 

Constituição de 1988, pela Lei nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, porque limitaram o exercício destes 

instrumentos e, assim, esvaziaram a efetiva possibilidade de concretização de democracias participativas. 

(Ibid, p. 54), (Cf. BONAVIDES, 2008, p. 108). 
426

 Denise Vitalle, ao considerar que a Constituição de 1988 adota o princípio da democracia semidireta ou 

democracia participativa, pela conjugação dos expedientes das democracias representativas com instituto de 

participação direta nos processos decisórios (plebiscito, referendo e iniciativa popular), também manifesta-se 

acerca da existência de uma matriz constitucional da democracia participativa. Mas nesse registro, a autora 

inclui tanto os instrumentos do art. 14, incisos I, II e III da Constituição de 1988 quanto os Conselhos de 

políticas sociais (Cf. VITALE et. al., 2004, pp. 239-254; p. 240-242).   
427

 A reforma administrativa da EC 19/1998 alterou disposições do Artigo 37 da Constituição de 1988, 

modificando diversos incisos, parágrafos, com alguns acréscimos. Destaque para o parágrafo 3º, que passou a 

prever a participação do usuário na administração pública. Na mesma oportunidade, o caput do artigo 37 

passou a prever expressamente o princípio da eficiência como postulado da atuação da Administração. 

(BRASIL, 1998). 
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Ao citar as referências constitucionais da participação popular em cada um dos seus 

campos específicos
428

, Perez aponta que tal instituto não se basta nestas normas expressas e 

apresenta a participação administrativa como um princípio constitucional implícito 

(PEREZ, 2009, p. 80) de organização da função administrativa, adotando expressamente 

uma concepção de participação em aspecto procedimental, como a institucionalização 

de processos formais que preveem a divisão de competências e de tomada de decisão, 

organizando a cooperação entre Administração e a sociedade
429

.  

Ao postular o enquadramento da participação pela tese dos princípios 

constitucionais, Perez evoca a conformação do direito constitucional acerca da 

coexistência de princípios de forma harmônica no ordenamento jurídico
430

, estratégia com 

a qual se permite um juízo de hierarquização entre os postulados constitucionais para, em 

seguida, subordinar o princípio da participação administrativa ao princípio da eficiência, 

em sua acepção organizacional (PEREZ, Op. cit., p. 83.). 

Em referência ao debate da ciência da administração
431

, Perez aponta que o novo 

modelo organizacional para operar a gestão do Estado de bem-estar social, decorrente de 

esforços teóricos para superação dos problemas do modelo Weberiano, é permeado pela 

cultura do diálogo e oitiva das divergências sociais, porque, em suma, a Administração 

depende das mediações sociais e do dinamismo dos atores sociais para oferecer respostas 

eficientes.  

                                                           
428

 Art. 10: trabalhadores e empregadores nos órgãos colegiados dos órgãos públicos que discutam seus 

interesses profissionais ou previdenciários  (Art. 194, VII – Caráter democrático da Assistência social); Art. 

29, XII (renumerado): XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal; Art. 187 

– planejamento agrícola; Art. 198, III – serviços públicos de saúde; Art. 204, II – serviços de assistência 

social; Art. 205 – educação como colaboração da sociedade; Art. 206, VI – gestão democrática; Art. 216, §1º; 

Art. 225; Art. 227, §1º. 
429

 A reforma gerencial compreendeu também a edição da Medida Provisória nº 1.648-7, de 1998, depois 

convertida na Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, que introduziu a figura das Organizações Sociais. A 

proposta era de que tais pessoas jurídicas, qualificadas como organizações sociais, absorvessem a execução 

de atividades de interesse público, antes exercidas por órgãos e entidades.  
430

 Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade como método de resolução de conflito entre princípios.  
431

 O jurista assim se refere ao modelo weberiano e suas críticas para tecer considerações da ciência da 

administração às reformulações do Direito Administrativo pela reforma gerencial: A teoria de Weber se 

sustenta na burocracia forte, eficiência e legitimidade. Burocracia para se distanciar a Administração dos 

conflitos sociais e políticos (gestão técnica e profissional). Racionalidade e previsibilidade para garantir 

eficiência na realização dos objetivos e demandas sociais que, exatamente por isso, alcançaria a legitimidade 

social. Contudo, o diagnóstico acusa que a burocracia não causou a distância e a impessoalidade para fins de 

eficiência, mas blindou interesses políticos que ali se alojaram, contra o interesse dos cidadãos, de modo que 

as Administrações perderam legitimidade. Isso implicou a crise do próprio Direito Administrativo, que 

levaram as reformas gerenciais, mas movidos por objetivos distintos. Os cientistas da administração, sob o 

enfoque puramente gerencial, apontavam que o conjunto de normas rígidos impede a busca da eficiência, o 

que estimulou a construção de alternativas de direito privado. Para os teóricos do neoliberalismo, segundo 

Perez: o fator da crise com a burocracia weberiana era a própria essência contrária aos princípios liberais, 

uma vez que nessas configurações, as Administrações consagravam direitos de desigualdade, da supremacia 

da Administração, unilateralidade e, deliberadamente, implicavam a tutela da sociedade pelo Estado.  
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Para Perez, a Administração Pública não mais se afirma em posição antagônica à 

sociedade, mas se apresenta como locus que favorece as suas atividades, em posição 

horizontal e não mais verticalizada. Ao lado dos mecanismos coercitivos, a Administração 

também se vale de mecanismos de orientação, persuasão e ajuda, para cumprimento de sua 

função de harmonizar o comportamento dos atores sociais.  

Perez faz um importante levantamento da tipologia encontrada no ordenamento 

jurídico brasileiro sobre os institutos que identifica como de participação popular. Ao lado 

dos conhecidos conselhos participativos, audiências públicas, consultas públicas, 

orçamento participativo e ouvidoria pública, de forma condizente com sua proposta, o 

jurista posiciona as Organizações Sociais como instrumentos de participação popular.  

Sua proposta de classificação desses institutos rementem a diversas das suas 

características no âmbito de efeitos jurídicos: pelo grau de efetividade decisória 

(vinculante, não vinculante e autônoma); pelo critério jus políticos (participação 

individualizável ou não individualizável); quanto a natureza da natureza da participação 

(participação direta ou representativa); e, por fim, quanto ao alcance ou finalidade do 

instituto (direito de informação para o administrado, consulta ao administrado, concerto e 

negociação). 

Por fim, o apêndice de sua obra traz um arrazoado de ideias sobre os perigos de 

participar, dentre os quais se destacam: captura pelo governo, corrupção, deficiência de 

análise (PEREZ, Op. cit, p. 226-230).  

Segundo sua manifestação, a aproximação entre o governo e a sociedade leva à 

abolição de todas as fronteiras que os delimitam, conduzindo à cooptação dos movimentos 

sociais, os canais de veiculação dos interesses da sociedade passam a ecoar apenas a 

política governamental. Quanto à corrupção, a mesma aproximação pode sacrificar as 

políticas públicas em favor do interesse pessoais de poucos e do risco de venabilidade. 

No aspecto da operacionalização da eficiência, a participação pode frustrar os 

objetivos das políticas públicas em razão dos riscos de deficiência na formulação, decisão e 

execução das políticas públicas, que podem se politizar excessivamente, afastando 

reflexões técnicas pertinentes à decisão. 

Estão presentes na abordagem de Marcos Augusto Perez importantes balizas do 

campo dogmático para reflexão e embate de ideias: participação como instrumento de 

gestão, participação no exclusivo “interesse social”, a participação indireta ou por 

representação.  
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Muito antes da consagração formal da eficiência da Administração como princípio 

constitucional, esse tema já se apresentava bastante caro ao Direito Administrativo, cuja 

essência e gênese é sistematizar e estruturar normas, conceitos e processos para ordenar a 

ação do Estado com vistas a seus fins públicos. Colocar a participação neste registro, 

operando-a na lógica da estruturação de processos para a prestação compartilhada de 

direitos sociais entre a Administração e a Sociedade é, em certa medida, inevitável, 

considerando os grandes desafios que se apresentam para realização de direitos e 

racionalização de demandas.  

Contudo, o foco demasiado na linguagem da gestão e dos resultados (eficiência) 

pode mostrar-se alheio às disputas políticas reais que estão presentes nas interações que 

ocorrem no entorno das institucionalidades da burocracia administrativa e do sistema 

político. Tal circunstância tanto pode levar à inefetividade da participação, no tocante ao 

apaziguamento dos conflitos sociais, quanto a operar a participação em registro puramente 

formal, especialmente se considerarmos que, como processos instrutórios que são a grande 

maioria, a participação é “não-vinculante”
432

.  

Perez observa, nesse aspecto, que não cabe ao intérprete do direito fazer distinções 

onde o Direito posto não faz, não sendo lícito à Administração distinguir os conflitos
433

.  

A participação no exclusivo interesse social é colocada em oposição aos interesses 

individuais ou parciais
434

. E quanto à participação indireta ou por representação, o jurista 

não apresenta desenvolvimentos que expliquem a complexidade dos fenômenos e que 

resolvam os problemas de legitimidade dessas representações.  

 

 

4.1.1.3. Odete Medauar: Democracia administrativa e participação  

 

 

O registro de Medauar sobre a participação está no pluralismo da esfera pública e 

da necessidade dos canais de diálogo e, ainda, na linguagem da gestão: “alterar o modelo 

                                                           
432

 Em referência à classificação proposta pelo jurista e por outros.  
433

 Para Perez, o adjetivo “popular” que utilizou para qualificar os institutos de participação referem-se a 

qualquer cidadão, sem distinção de classe, tendo em vista o pluralismo da sociedade, de modo que por 

participação popular compreende-se tanto a participação das classes populares quanto das elites econômicas.  
434

 “Sendo assim, não é apropriado adotar a expressão institutos de participação popular na Administração 

para identificar instrumentos que, mesmo permitindo aos particulares intervir no processo decisório ou no 

controle de certas políticas públicas, possibilitem tão somente a presença ou a representação de uma 

parcela dos interesses sociais envolvidos nesta atividade administrativa.” (Cf. PEREZ, 2009, p. 92 – 93, 

grifo nosso). 
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de atuação dos complexos burocráticos estatais” (MEDAUAR, 2017, p. 294). A 

Participação seria um dos expedientes que, ao lado das simplificações dos modelos 

burocráticos, descentralização, incentivo ao espírito de colaboração e de pacífica 

coexistência, serve a um ponto de vista que privilegia o consumidor do governo (Ibid., p. 

295).  

Seu enfoque é a centralidade da Administração pública como local da realização da 

Democracia, por abrir-se à presença dos cidadãos, das formações sociais e dos interesses 

coletivos, ressaltando o aspecto não conflitual dessas relações (Ibid., p. 284) e, mais 

recentemente, no registro da governança associada ao tema da gestão com autoridade 

compartilhada, conciliação de interesses conflitantes pela cooperação e pela 

consensualidade (Ibid., p. 360). Não por acaso, rejeita a perspectiva da participação 

administrativa como local de contestação
435

.  

Para Medauar, a participação implica o decréscimo da discricionariedade 

administrativa (Ibid., p. 296). 

Como conceito, cataloga a participação em sentido amplo, incluindo tanto a 

administrativa quanto a eleitoral e, no sentido restrito, apenas a que ocorre no âmbito da 

Administração. Nesta seara, identifica a participação direta e a participação no registro da 

cidadania, admitindo a atuação individual e de grupos ou associações. Identifica também o 

que denomina de participação orgânica, caracterizada pela formação de órgãos 

permanentes ou ad hoc para deliberações sobre matérias específicas (Ibid., p.298). 

Duas importantes críticas da jurista às práticas participativas apresentam com 

clareza importantes termos do debate dogmático sobre os problemas da participação: 1) o 

risco da apropriação das decisões administrativas por forças sociais, organizadas ou não; 2) 

a dificuldade na identificação dos participantes e organização da participação em relação à 

representação de interesses difusos (Ibid., 299).  

 

 

4.1.1.4. Gustavo Henrique Justino de Oliveira: participação administrativa e a 

legitimidade pelo procedimento  

 

 

Gustavo Justino de Oliveira posiciona o tema da participação administrativa na 

agenda das reformas de Estado e modernização de Administrações que acometeram de 

                                                           
435

 “Vem referida, também, sua ambiguidade, quando utilizada para apresentar críticas e contestações, não 

para buscar soluções. ” (MEDAUAR, 2017, p. 298). 



192 

 

maneira generalizada os países nas duas últimas décadas do século XX. Quanto a este 

contexto, pontua que a despeito de se desenvolverem com contornos diversos em cada 

país, esses movimentos apresentaram um denominador comum, direcionado “a modificar 

as estruturas, organização, funcionamento, tarefas e instrumentos da Administração 

Pública, com a finalidade de melhor capacitá-la para servir aos fins do Estado e aos 

interesses da sociedade” (OLIVEIRA, 2005, p. 167). 

Seu registro é um dos grandes desafios da Administração Pública a serem 

sustentados em processos de diálogo e relações horizontalizadas, posicionando os aparatos 

administrativos como lócus de interface entre o Estado e a sociedade (OLIVEIRA, 2010, p. 

160)
436

. Sua abordagem se sustenta na constitucionalização da cidadania, adotando como 

premissas as transformações da Democracia participativa para complemento das falhas da 

democracia representativa e vocacionando a participação administrativa à realização 

satisfatória de Direitos Fundamentais. 

Para Oliveira, a participação administrativa é intervenção individual ou coletiva dos 

cidadãos na gestão dos órgãos e entidades que integram a Administração pública, com 

reflexos no conteúdo das decisões deles emanadas (Ibid., p. 171). 

Em sua perspectiva, da adoção de uma cultura de participação administrativa 

decorrem incentivos à transparência e publicidade, troca de informações, 

institucionalizam-se espaços e esferas de negociação. Nesse último aspecto, ressalta a 

tomada de decisão pública através da harmonização de interesses pela reciprocidade de 

concessões entre Administração, empresas, organizações não governamentais e cidadãos 

(Ibid., p. 172). É um registro de corresponsabilidade entre Estado, empresas e sociedade, 

na concretização de uma agenda de direitos fundamentais, cabendo ao Estado o papel de 

indutor, promotor e garantidor de todo o processo (Ibid., p. 176).  

Três notas são importantes sobre a abordagem de Justino de Oliveira: a primeira, a 

de que sua perspectiva, no nível dos pressupostos, procura equilibrar as matrizes de gestão 

e poder público, que conformam o distintivo entre Direito Administrativo e Ciência da 

Administração; a segunda, o valor que dá ao aspecto procedimental da participação 

administrativa, local jurídico no qual propõe a discussão da legitimidade; a terceira, uma 

pertinente discussão que suscita sobre legalidade e discricionariedade no âmbito da adoção 

de procedimentos participativos.  
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“Cumpre aprioristicamente à organização administrativa estatal conferir respostas às demandas sociais. A 

principal função do aparato administrativo estatal é a de receber influxos e estímulos da sociedade, 

rapidamente decodificá-los e prontamente oferecer respostas aptas à satisfação das necessidades que se 

apresentam no cenário social” (OLIVEIRA, 2010, p. 160). 
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No primeiro aspecto, o dos pressupostos da participação na administração, sua 

posição é fiel ao repertório da constitucionalização do Direito Administrativo, 

fundamentando a adoção da participação para a conformação cidadã do conteúdo do 

interesse público (consenso e negociação) para efetivar direitos fundamentais positivados, 

cabendo ao Estado ser o indutor geral desses processos para conduzi-los a seus fins 

democráticos (aspecto do poder estatal). Este equilíbrio de pressuposto é fundamental para 

justificar o contorno dogmático de sua abordagem: o valor jurídico da participação no 

aspecto procedimental. 

Quanto a esse aspecto, observa-se que a relevância da participação gravita em torno 

do momento decisório, para instruí-lo, para constituí-lo ou para implementá-lo 

(OLIVEIRA, 2005, p.  181)
437

.  Isto está evidente nos desdobramentos de sua 

classificação: sendo a participação um expediente instrutório ou prévio à decisão, o seu 

resultado não será vinculante para compor a decisão da Administração Pública, apenas 

implicará ao Governo eventuais custos políticos
438

; sendo a participação constitutiva ou 

conformadora da decisão, o seu resultado material é vinculante para a Administração.  

Ressalta Oliveira que criar mecanismos participativos com força vinculante 

demanda a edição de lei da pessoa federativa com competência para tomar decisões sobre 

aquela matéria (OLIVEIRA, 2005, p. 180)
439

. 

A terceira questão relevante sobre sua abordagem envolve a exigência de legalidade 

quanto aos processos participativos vinculantes associada a outro contorno dogmático da 

proposta do jurista: “[...] a Administração estará simplesmente facultada a implementá-la 

[a participação] no caso de não haver previsão expressa para sua realização” (comentário 

nosso). Tais assertivas, juntas, implicam: 1) que processos participativos vinculantes 

devem estar previstos em lei e que, em sentido contrário, 2) os processos participativos 

meramente instrutórios de decisões públicas podem ser estabelecidos em normas 

hierarquicamente inferiores.  
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“Tais instrumentos podem ter lugar (i) na fase instrutória (preparatória, informativa ou pré-decisional), (ii) 

na fase decisória dos procedimentos administrativos e (iii) na fase de execução ou implementação da decisão, 

sem prejuízo da realização em todas as fases apontadas.” (OLIVEIRA, 2005, p.  181) 
438

 O que não é problema para o Direito Administrativo, em função de sua perspectiva despolitizada.  
439

 Neste ponto, cita a contribuição de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, apontando que a instituição de 

procedimentos participativos com finalidade vinculante se assemelha a constituição de um órgão 

administrativo, e que somente pode ser implementado por lei de competência privativa do Poder Executivo 

que pretender se valer da participação. Cita como fonte, o artigo 61, §1º alínea e, da Constituição de 1988, 

que trata da iniciativa privativa do chefe do executivo quanto a leis que determinem a criação e extinção de 

Ministérios e órgãos da administração pública. (OLIVEIRA, 2005, p.  180) 
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Esse aspecto se mostra relevante para a discussão da legitimidade de certas 

configurações de procedimentos participativos, como se procurará desenvolver a frente, a 

partir da análise de algumas características do caso concreto. 

Por fim, quanto a participação administrativa descrita como intervenção coletiva 

de cidadãos na gestão dos órgãos e entidades, a abordagem do jurista – como a dos demais 

- não oferece propostas para explicar aspectos institucionais dessas práticas.  

 

 

4.1.1.5. Carlos Ayres Britto: participação popular como poder político e controle 

social como direito subjetivo 

 

 

A escolha da abordagem de Ayres Brito interessa a este trabalho na medida em que 

propõe uma visão jurídica da participação popular e do controle social em registro de 

exclusão recíproca, em um curto ensaio de conceitos muito particular e intrigante em 

relação aos doutrinadores administrativistas. Sua leitura jurídica dos institutos conclui que 

a participação popular é manifestação de poder político, não um direito público subjetivo, e 

que o controle social, ao contrário, é um direito público subjetivo e não um poder 

político
440

.  

Na perspectiva do jurista, participação popular é expressão da democracia direta ou 

participativa na democracia representativa.  

Ayres Britto pontua inicialmente que o controle, como um todo, está relacionado à 

verificação, investigação, fiscalização, a atuação com o ânimo de sindicabilidade, o que 

está presente em todas as disposições da Constituição de 1988 sobre controle do poder
441

. 

A fiscalização interna é a que se realiza pelo Estado sobre suas próprias burocracias e 

poderes
442

; a fiscalização externa é o controle social que se realiza por particulares ou por 

instituição da sociedade civil.   

Particulares e instituições da sociedade civil estão habilitados juridicamente a 

demandar informações para controlar a atuação do Estado através do direito de petição, 
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 Apesar de ser um direito subjetivo pertencente ao rol dos direitos políticos, como acrescenta o jurista. 
441

 Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária; Controle e fiscalização - atribuição do Congresso 

Nacional face ao Poder Executivo (art. 49, X). Funções institucionais do Ministério Público (controle externo 

da atividade policial -art. 129, VII). 
442

 Sua distinção entre fiscalização interna e externa contrapõe todo o aparato de controles burocráticos e 

políticos da Administração e dos demais poderes ao controle social. Importante esta distinção, que não se 

refere a outra discriminação que se vale do mesmo adjetivo: controle interno e controle externo, para 

distinguir controles realizados pela Administração sobre sua própria estrutura 
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para atender a interesse pessoal, e da ação popular, para atender a interesse social. No 

âmbito da atuação com vistas a interesses individuais, trata-se de realização de expedientes 

relativos ao estatuto das liberdades; já no âmbito dos valores da sociabilidade, o controle 

social está no registro dos direitos da cidadania.  

Na visão de Ayres Britto, o controle popular do poder é forma de exercício dos 

direitos de liberdade ou de cidadania e, neste sentido, é um direito público subjetivo: 

direito referido a um sujeito privado, expressamente adjetivado como indivíduo (cidadão, 

nacional, trabalhador, adolescente, criança) com a finalidade prática de forçar o Estado a 

acatar a conduta do particular perante ele. Trata-se, portanto, de relação jurídica em que o 

indivíduo tem um direito contra o Poder Público ao qual corresponde um dever de agir sob 

pena de coerções jurídicas
443

. 

A questão que o jurista coloca sobre o controle social não ser um poder político, 

mas um direito subjetivo de demandar resposta estatal é que o particular não quer formar a 

vontade do Estado, quer apenas sujeitá-lo a uma consequência jurídica já predeterminada 

na lei, valendo-se dos mecanismos do seu estatuto jurídico de liberdade e de cidadania. O 

controle social é direito, não é poder. O particular não tem poder de mando ou poder 

político ao exercer o controle social, porque está apenas realizando uma norma 

preexistente.   

 

 
[...] o direito ao controle social do poder é tão direito público subjetivo quanto a 

liberdade de locomoção, o respeito à integridade física e moral do preso, a 

inviolabilidade domiciliar e tantos outros modelos constitucionais de direito 

público subjetivo, com a particularidade de pertencer ao rol dos direitos 

políticos. (BRITTO, 1992, p. 118). 

 

 

Para Ayres Britto, a característica do poder político é sua natureza normante, o 

poder de definir e gerir interesses gerais através do poder de normatizar, de definir a lei, de 

tomar a decisão pública, aquele que expressa a vontade geral. Leis, decretos e sentenças – 

expressões do que realizam os poderes executivo, legislativo e judiciário - são as formas de 

expressão da vontade jurídica do Estado, configurando o direito objetivo. O agente privado 

                                                           
443

 Nos exemplos que o jurista cita, o cidadão peticiona para provocar uma resposta juridicamente 

conformada do Estado, podendo encaminhar uma representação, uma reclamação, uma requisição de 

certidão, uma denúncia, etc. A esta provocação (cuja capacidade jurídica é também um direito subjetivo) 

cabe a correspondente manifestação do Estado, sob pena de consequências jurídicas diversas. (BRITTO, 

1992, p. 117) 
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que exerce o direito ao controle social do poder não participa do processo de elaboração 

jurídica (leis, decretos, sentenças): portanto controle social não é participação popular. 

A participação popular, em sua visão, exerce o poder de criar norma jurídica estatal, 

influi constitutivamente na formação da vontade normativa do Estado, intervindo nos seus 

negócios através do exercício do poder governativo (Ibid., p. 119).  Poder político é o 

poder de pôr o Direito, tarefa que apenas é acometida ao povo pelos instrumentos definidos 

constitucionalmente, nos termos do artigo 1º da Constituição de 1988. Para o jurista, 

sempre que se refere à participação, a Constituição de 1988 reporta à ingerência 

decisória
444

, através da qual o particular atua em harmonia com o governo, sem oposição, 

negociando com ele a nova norma jurídica (Ibid., p. 121). 

Conclui, portanto, que participação popular é emanação da soberania popular, é 

poder, operacionalizados por poucos institutos. Controle social do poder pelos particulares 

é emanação da cidadania ou da liberdade, é aplicação do direito posto, presentes em 

numerosos mecanismos e dotados de maior operacionalidade.  

Os contornos que Ayres Britto confere à relação entre participação popular e poder 

ou soberania popular são condizentes com os institutos de participação direta consagrados 

no artigo 14 da Constituição de 1988, essencialmente porque para ele a participação 

popular é a atuação individual vocacionada à incidência nos processos de elaboração das 

normas jurídicas, o direito posto. 

Na medida em que o controle social, para o jurista, se constitua um expediente de 

sindicância instrumentalizado pelo direito subjetivo de peticionar perante a Administração, 

ou ainda, pelo direito subjetivo de ação (processo judicial), não parece incoerente, também, 

sua proposta de enquadrar juridicamente o instituto do controle social como exercício de 

direito subjetivo, por seus diversos mecanismos.   

A diferenciação que faz é, em parte, condizente com a existência de dois regimes 

jurídicos distintos a cada um desses processos. A oportunidade de seu debate permite a 

entrada deste trabalho no âmbito do controle social. 
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 Tribunal de júri (co-editor da sentença); Colegiados de órgãos públicos que decidam interesses 

profissionais ou previdenciários (art. 10): direito social do trabalhador e do empregador.  Gestão da empresa 

(art. 7º, Inciso XI – direito social do trabalhador);  Direito de voto com valor igual para todos; Participação 

dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados de gestão da 

seguridade social (art. 194, VII) Rede hierarquizada de saúde (art. 198); Participação popular na formulação 

das políticas públicas e no controle das ações em assistência social (Art. 204, II); Gestão democrática do 

ensino público (art. 206, VI); 
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 4.1.1.6. Conclusão sobre abordagens administrativistas sobre a participação 

 

 

Em síntese, as abordagens da participação administrativa ou popular acima 

exploradas carregam as seguintes notas: 1) divergem sobre a natureza do interesse objeto 

da participação (perspectiva individual, interesses parciais, interesse público); 2) a 

legitimidade está no aspecto procedimental e os procedimentos estão valorizados pelo 

caráter instrutório das  decisão públicas; 3) os procedimentos são tomados como caminhos 

para o consenso e a harmonia de interesses; 4) implicam análises atomizadas do fenômeno 

participativo no âmbito do processo político decisório. 

Também importa destacar que as referências ao fundamento destas experiências no 

âmbito da Democracia Participativa, em certa medida, avocam para si a ideia do 

compartilhamento de poder decisório. Esta não é a proposta deste trabalho, que se alinha a 

seu enquadramento como expediente de controle social, o que pode ser bem esclarecido 

nas distinções de Ayres Britto: participação individual, é o regime de maior 

compartilhamento de poder decisório; controle social é o regime de sua fiscalização e 

acompanhamento e, nesse sentido, não implica poder de decisão enquanto direito 

fundamental individual, mas outros poderes, com e sem conformação jurídica.   

Esta proposta busca precisão conceitual e metodológica quanto ao tratamento destes 

expedientes. Tratá-los na lógica do compartilhamento decisório: 1) não é coerente com as 

concepções instrutórias ou colaborativas que deles se tem; 2) tem impacto para a 

interpretação de exigências procedimentais; 3) impede a clareza para fins de distinções 

conceituais quanto aos institutos da participação direta, cuja operação é de matriz 

constitucional.   

Pensar a participação como controle social, na perspectiva oferecida pelas questões 

do caso, exige também uma análise do enquadramento analítico-jurídico do controle social, 

especificamente de sua falta. 

 

 

4.1.2. O controle social na dogmática dos controles burocráticos 

 

 

O tratamento jurídico do controle da Administração Pública é um tópico denso 

da dogmática, ao lado dos institutos tradicionais e centrais do Direito Administrativo, 
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ganhando especial relevância no contexto da Constituição de 1988, em virtude do dever de 

transparência e acesso a informação
445

 e com o recente empenho do campo no combate à 

corrupção. Não por acaso, seu vulto fomenta debates, tendo ganhado caráter de impasse à 

atuação eficiente do Estado
446

 e até merecido críticas espirituosas
447

.    

A estruturação analítico-jurídica dos controles da Administração pública é focada 

nos controles burocráticos e é carente de formas de institucionalização que remetam à 

função de interface das Administrações, o que explica, em parte, a incipiência de estudos 

de controle social e, ao mesmo tempo, esforço de enquadrá-lo nas formas jurídicas dos 

controles tradicionais. Conhecer esse repertório de ideias é essencial para entender este 

vazio teórico. Para tanto, foram exploradas as referências da obra analítica de Odete 

Medauar, específica sobre o controle da Administração Pública (MEDAUAR, 2014), 

recorrendo a algumas complementações de outros doutrinadores, quando necessário. 

O conceito jurídico de controle que se pratica no âmbito da atividade administrativa 

está associado à verificação comparativa de um objeto ao seu parâmetro (Ibid., p. 25)
448

 e à 

produção de um resultado ou um efeito jurídico posterior: “Controle da Administração 

Pública é a verificação da conformidade da atuação desta a um cânone, possibilitando ao 

agente controlador a adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo formado” 

(Ibid., p. 32).   

Odete Medauar faz uma discussão sobre conceito amplo e restrito de controles 

administrativos em função da necessidade ou não da medida ou reação jurídica para 
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 Em sua obra específica sobre o controle da Administração Pública, Odete Medauar apresenta as diversas 

tônicas que marcaram os movimentos dos estudos clássicos sobre controle: controle de legalidade objetiva, 

de natureza formal; controle de eficiência para atender as necessidades dos indivíduos, desde a década de 

1960; controle de gestão, com as reformas gerenciais e controle do atendimento ao interesse público, com a 

tônica de administrações transparentes e direito a informação. (MEDAUAR, p. 17-18, grifo nosso). 
446

 Em obra coletiva, Floriano de Azevedo Marques Neto e Juliana Palma, fazendo referência aos impasses 

do controle na Administração Pública brasileira, citam o “desvirtuamento da atividade-fim”, pontuando que o 

engrandecimento e o crescente ativismo de controle tem levado a uma verdadeira gestão por controladores, 

conformando e delimitando o exercício das competências, levando os gestores públicos a prioriza o 

atendimento às demandas dos controladores do que a cumprir com as atividades-fim da Administração. (Cf. 

MARQUES et. al., 2017, p. 26-27).   
447

 Carlos Ari Sundfeld tece comentários vivazes sobre o problema do excesso de controles burocráticos para 

a capacidade de ação do Estado, referindo-se a uma cadeia de órgãos que têm o controle como único fim, 

treinados para desconfiar e sem compromisso com a ação pública dos controlados: “Eis algo interessante 

também para entender a cabeça de um advogado administrativista: muito mais do que os juristas de outras 

áreas, ele vive assombrado com os controladores. [...]. Há uma incrível redundância de órgãos e autoridades 

fazendo controles e há também a imprensa e a opinião pública. [...]. O advogado da Administração costuma 

rejeitar as novidades, e isso pelo simples fato de que, não tendo sido ainda testadas nos órgãos de controle, 

elas provavelmente serão malvistas.” (cf. SUNDEFELD, 2012, p. 43-44). 
448

 Quanto à origem da palavra, no latim contra rotulum, e no francês contre-rôle, refere-se ao documento 

(rôle) que se confronta ao documento original para verificar dados, no âmbito das atividades fiscais e outras 

operações. (Cf. MEDAUAR, 2014, p. 21). 
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caracterização de fenômenos de verificação como expedientes de controle, considerando 

que tal exigência excluiria certos atos do conceito: 

 

 
Em acepção ampla, o controle significa a verificação da conformidade da 

atuação da Administração a certos parâmetros, independentemente de ser 

adotada, pelo controlador, medida que afete, do ponto de vista jurídico, a decisão 

ou o agente (Ibid., p. 32) 

  

 

O conceito amplo, portanto, inclui fenômenos de verificação de conformidade ao 

parâmetro, mas sem apresentar consequências jurídicas para o controlado, como o controle 

social. Segundo a jurista, por essa mesma característica, esses fenômenos não têm 

suficiente vocação para a eficácia (Ibid., p. 33). 

Analiticamente, o fenômeno do controle apresenta os seguintes elementos: 1) 

partes da relação de controle; 2) objeto da relação do controle; 3) o parâmetro; 4) o 

juízo de verificação e 5) a medida, ou a consequência jurídica pós-juízo (Ibid., p. 31). 

Fenômenos de controle, em sentido jurídico, conformam uma relação jurídica em 

que as partes estão em posições correlativas de poder jurídico e sujeição
449

, estabelecidas 

respectivamente entre o agente controlador e o agente controlado, relação jurídica que 

sujeita esse agente a juízo e medida do controlador: “Ao exercício do poder de controle 

corresponde o dever de sujeitar-se ao controle, adotando todas as condutas necessárias ao 

exercício...” (MEDAUAR, Op. cit., 2014, p. 31) 

O objeto do controle compreende atos ou atividades, pressupondo-se um 

comportamento (ação ou omissão) em geral precedente (controle repressivo)
450

. Tal 

circunstância da caracterização está ligada a gênese histórica do controle, que hoje convive 

também com sua tônica atual de prevenção, incidindo em momentos anteriores à 

formalização de certos atos (controles preventivos) (Ibid., p. 28).  

Quanto ao parâmetro de verificação (rôle), os controles da Administração foram 

mudando sua tônica: classicamente vinculados à uma perspectiva de legalidade estrita, se 
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 Esforços recentes de reelaborações da Teoria Geral do Direito sobre os conceitos jurídicos apresentam as 

relações jurídicas fundamentais conformadas por vários tipos de posições correlativas, não mais apenas 

direitos e os deveres. Dentre essas novas posições, aparecem o poder jurídico e a sujeição.  O poder jurídico 

se revela na habilidade do agente para modificar uma relação jurídica pela possibilidade de controlar 

unilateralmente os fatos que a modificam, por uma manifestação de vontade. O seu oposto é impotência, a 

ausência desta habilidade. É uma manifestação de vontade que produz consequências jurídicas para o 

sujeitado. A língua inglesa tem uma expressão próxima para descrever o fenômeno: ability”. (Cf. FREIRE, 

2017). 
450

 Os objetos do controle não são as pessoas, apenas os atos e as atividades: às pessoas apenas se impõem 

consequências jurídica como medida para estimular a correta/adequada realização dos atos e atividades. Para 

Medauar, o controle da administração “[...] abrange, assim, atos isolados ou o conjunto de condutas ou 

comportamentos, ambos decorrentes da atuação de pessoas. ” (Cf. MEDAUAR, 2014, p. 48). 
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apresentam como controles formais, ainda que incluam o mérito dos atos e aspectos 

contábeis. Isso porque, sendo a Administração incumbida de aplicar as normas, a lei 

sempre foi a referência essencial para a comparação. Posteriormente, foram se 

desenvolvendo teorias sobre controle de eficiência, voltada a verificar o atendimento 

concreto das finalidades que orientam a Administração, o que caminhou para o controle de 

gestão, das reformas gerenciais da década de 1990 (MEDEIROS e PEREIRA, 2003, p. 65), 

com foco em metas e resultados, sempre definidos, contudo, em função de um parâmetro 

jurídico normativo
451

. 

Uma questão bastante importante acerca do parâmetro na concepção dos controles 

jurídicos da Administração é que, em função da exigência de juridicidade ou legalidade 

ampla da ação pública, o parâmetro é determinado nas normas jurídicas, não pelo 

controlador, que é apenas o agente que realiza o juízo sobre a conformação ou não do ato 

controlado. Se o fosse, seria enquadrado em uma acepção forte de controle, próprio das 

relações que envolvam poderes de dominação ou de direção (MEDAUAR, 2014, p. 22). 

O juízo do controle não apresenta maiores dificuldades de assimilação, que é a 

operação simples de verificar em comparação.  

A consequência do juízo é a medida ou a manifestação de vontade do órgão de 

controle, com duas naturezas: corretivas, que são medidas para corrigir o vício do ato; e 

cominativas de sanções, aquelas que impõem consequências jurídicas de responsabilidade 

pelo ilícito ao agente sujeito ao poder do controlador, o mecanismo jurídico que garante 

eficácia ao fenômeno.   

Por fim, em seu amplo exercício analítico, Medauar se vale da classificação dos 

tipos de controle em função do agente controlador, situando os controles entre internos e 

externos, conforme realizados por órgãos da própria estrutura administrativa sobre suas 

atividades ou por agentes externos, aí situando os controles pelo poder judiciário, Tribunais 

de Contas e Ministério Público.  

É difícil enquadrar o controle social neste arcabouço jurídico-analítico.  
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 Apenas uma fonte jurídico-normativa pode estabelecer consequências jurídicas aos sujeitos de uma 

relação. O parâmetro genérico da Administração Pública para fins de verificação conformativa de seus atos, 

que antes era a legalidade estrita, hoje atende por padrão de juridicidade, assim compreendido o conjunto das 

normas jurídicas, desde a Constituição, com suas normas e valores expressos e implícitos, até toda a 

normatização infraconstitucional. (Cf. MOREIRA NETO, 2014, p. 613.). Neste sentido, eficácia, resultado, 

metas somente são exigíveis para fins de parâmetros de conformidade desde que compreendidos ou 

autorizados por uma norma jurídica. Isso incluiria também os contratos de gestão como fontes de parâmetro, 

incluídos no §8º, do art. 37 da Constituição de 1988 pela reforma gerencial da EC 19, de 1998. O contrato de 

gestão, tendo previsão jurídica na constituição e em suas normas de regência, é instrumento jurídico idôneo 

para determinar parâmetros de verificação para os fins do controle que estabeleça metas e resultados de 

gestão.   
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Medauar não oferece expressamente um conceito de controle social nesta obra, mas 

tece sobre este instituto as seguintes afirmações de cunho analítico: 1) o agente controlador 

é o cidadão; 2) diferencia-se dos controles burocráticos por ausência de medida jurídica; 3) 

tem vocação para promover a verificação do objeto ou para provocar a atuação dos órgãos 

de controle (MEDAUAR, 2014, p. 185-186 ).  

Essas afirmações analíticas sobre o controle social tornam patente que não estão 

presentes nenhum dos três elementos que poderiam assemelhá-lo à estrutura jurídica dos 

controles burocráticos (relação jurídica de sujeição, medida e parâmetro jurídicos): 1) a 

relação jurídica entre os sujeitos do controle não é de sujeição; 2) não há consequência 

jurídica como mecanismo de eficácia do controle; 3) não se aplicam, integralmente, 

parâmetros de comparação jurídico-normativos porque, em suma, há na lógica do controle 

social majoritariamente um julgamento de legitimidade
452

.  

As únicas aproximações entre o controle burocrático e o social não estão no âmbito 

das características jurídicas, mas naquilo que todo ato de controle apresenta: um objeto a 

controlar (os atos e atividades da Administração) e o juízo de verificação de conformidade.  

Duas observações correlacionadas podem esclarecer os equívocos dessa tentativa forçada 

de enquadrar o controle social no âmbito de estrutura analítica jurídica dos controles 

burocráticos.  

Primeiro, o cidadão não ocupa a posição jurídica de controlador porque não há 

uma relação jurídica de sujeição entre o cidadão e Administração, ou seja, isoladamente, 

o cidadão não tem poder de sujeitar a Administração nos sistemas dos controles jurídicos, 

apenas de provocar estes controles através de seus direitos subjetivos: direito de petição e 

direito de ação. Nesse sentido e de maneira lógica, a consequência jurídica do fenômeno do 

controle provocado pelo cidadão não é imputada à Administração pelo cidadão, mas pelos 

órgãos do controle, interno e externo. 

De um levantamento sobre a caracterização do controle social na doutrina 

administrativista, a nota mais importante é que a maioria das posições não consegue 

descrever o fenômeno do controle no registro analítico dos controles jurídicos (relação de 

sujeição, parâmetro e medida), mas apenas no registro de participação. Sempre que se 

referem ao controle social, popular ou do cidadão e seus grupos, reportam-se aos 

instrumentos do controle social, não ao fenômeno do controle em si. Vejamos. 

                                                           
452

 Este ponto é objeto de debate nas seções seguintes. Apenas ressalte-se que o controle social tem vínculo 

com a legitimidade das escolhas públicas, mesmo que eventualmente inclua certos aspectos do controle de 

legalidade. 
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Para Odete Medauar, controle social se aproxima da temática da participação, com 

ela não se confundindo apesar da linha tênue que separa os fenômenos. Na participação, o 

cidadão interage com a Administração para os processos de tomada de decisão, enquanto 

no controle social, o objetivo é controlar a conformidade das ações
453

. Em seu conceito, 

controle social tem expressões não institucionalizada
454

 e institucionalizada, que são os 

mecanismos formais de atuação da sociedade
455

 perante a Administração. 

Marçal Justen Filho entende os controles sociais como informais ou difusos, ao 

lado dos controles jurídicos formais. Para ele, o controle social é operado mediante 

instrumentos de participação popular na Administração, sendo mais eficiente quanto maior 

o ativismo e o envolvimento social. Em suas considerações, os controles jurídicos formais 

são necessidades em decorrência da fragilidade dos controles sociais: “Quanto menos 

eficientes os controles sociais, para disciplinar a conduta dos agentes estatais, mais 

relevante se torna o controle jurídico formal” (JUSTEN FILHO, 2014, p.1200).    

Maria Sylvia Zanella Di Pietro se refere brevemente ao controle popular no seu 

estudo sistemático dos controles jurídicos da Administração, apregoando que o controle é 

atribuição essencialmente estatal, mas que cabe ao cidadão provocá-lo, no seu interesse ou 

no interesse coletivo, através dos instrumentos jurídicos outorgados pela Constituição, com 

destaque para a ação popular (DI PIETRO, 2016, p. 881). 

José dos Santos Carvalho Filho conceitua o controle social, uma forma de controle 

exógeno, “como meio democrático de participação da sociedade na gestão do interesse 

público”, porque exercido por segmentos sociais ou por demandas dos grupos sociais. Cita 

todos os conhecidos mecanismos jurídicos, com destaque para audiências públicas, 

consultas públicas, ouvidorias, etc., como seus instrumentos de realização
 
(CARVALHO 

FILHO, 2016, p. 1002-1003). 

Irene Patrícia Nohara inclui no tópico “controle social ou popular” da 

Administração o controle feito pela opinião pública e os órgãos com atribuição para 
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 Apesar disso, ela não menciona o parâmetro de conformação para fins desse julgamento. 
454

 Citando como exemplo as “manifestações de entidades da sociedade civil, as manifestações de partidos 

políticos, os abaixo-assinados, as passeatas, a imprensa falada, escrita e televisiva, as cartas à imprensa[...]”. 

(Cf. MEDAUAR, 2015, p. 442.) 
455

 MEDAUAR (2014, p. 187-189) cita um rol exemplificativo de algumas oportunidades para atuação da 

sociedade perante o Estado: a Constituição de 1988 (Art. 31, §3º) e a legislação de responsabilidade fiscal 

(BRASIL, 2000, Art. 49) têm comandos específicos que obrigam os agentes à disponibilização anual das 

contas públicas, bem como normas que facultam aos cidadãos as denúncias de irregularidades; a legislação 

do processo administrativo federal (BRASIL, 1999) consagrou oportunidades de interação em consultas 

públicas, também presente na legislação das Parcerias público-privadas (BRASIL,2004), e ainda, 

oportunidades de debate em audiências públicas, com finalidades instrutórias e fiscalizatórias, o que também 

está previsto no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e na legislação de licitações (BRASIL, 1993). 
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receber as postulações dos cidadãos com vistas ao controle, além dos novos ritos 

procedimentais em algumas legislações que passaram a incluir as audiências públicas e 

consultas públicas como fases obrigatórias de certos processos decisórios.  Refere-se 

expressamente a mecanismos de controle social ao citar todos os conhecidos instrumentos 

de indução participativa da Constituição de 1988 (NOHARA, 2017, p. 893-894). 

Rafael Carvalho Rezende de Oliveira incorre no mesmo diagnóstico de Medauar, 

ao localizar o controle social ao lado dos controles interno e externo, em referência à 

classificação pelo critério da natureza do agente controlador, no caso, a sociedade civil. Ao 

descrever o processo de controle, ele se refere expressamente aos processos de participação 

nas atividades de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações 

públicas (OLIVEIRA, R., 2015, p. 745). 

Em recente obra coletiva, especifica sobre controle da administração pública, dos 

dezenove capítulos, o único que versa sobre controle social, refere-se aos institutos de 

participação nas agências reguladoras como instrumentos da democratização da atividade 

regulatória (ALENCAR, 2017, pp. 217-243).  

Se retomamos o tratamento de Carlos Ayres Britto, na base de sua diferenciação 

sobre natureza jurídica de manifestações do exercício de soberania (pela participação 

direta) e das manifestações de exercício de habilidades jurídicas decorrentes do estatuto 

das liberdades (os direitos subjetivos que instrumentalizam a provocação dos controles 

burocráticos), é possível concluir que o Direito Administrativo apenas lida com os 

mecanismos jurídicos do controle social.  

A questão jurídica relevante extraída destas considerações teóricas sobre a 

dogmática, despertadas pelo caso concreto, é que o controle social não é um fenômeno 

administrável pelo Direito, que deve procurar ter dele uma visão global, conhecendo os 

conflitos e a natureza das disputas, ciente do papel que tem para viabilizar alguns de seus 

mecanismos e potencializar a interferência efetiva da sociedade na dinâmica das 

instituições, dentro de limites que não conflitem com a necessidade do poder do Estado na 

coordenação social.  

Nesta esteira, o controle social não é, exclusivamente, a manifestação de um 

poder jurídico, como é no caso dos controles burocráticos; nessa perspectiva relacional 

entre atores sociais e estatais, a dinâmica do controle social – que é da sociedade – pode 

fazer uso de expedientes jurídicos, potencializando, por eles, a construção de chances 

efetivas de interferir nas dinâmicas do poder político mais importante: o poder do Estado. 
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Encontramos em Diogo de Figueiredo Moreira Neto algumas respostas 

esquemáticas para melhor compreender o tratamento da participação enquanto expedientes 

de controle social. Suas elucidações permitem delimitar distinções importantes sobre o 

regime jurídico da participação como categoria da soberania, e das inovações democráticas 

participativas como expedientes jurídicos do controle social.  

Isso permite delimitar as funções do Direito no âmbito deste fenômeno da 

sociedade, que somente se completa na agência criativa dos atores sociais.  

 

 

4.2. Uma perspectiva juspolítica: participação e controle social no estatuto jurídico 

do poder 

 

 

A obra de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (MOREIRA NETO, 1992a) autoriza 

a problematização de encerrar o tratamento jurídico de processos participativos perante as 

burocracias do Estado e o sistema político apenas no âmbito do Direito Administrativo, 

mesmo aquela que se convenciona chamar participação administrativa. Moreira Neto 

oferece uma arguta teorização que deixa patente o caráter político desses fenômenos, 

analisados em uma perspectiva mais ampla. Permite também pensar esses fenômenos como 

expedientes de controle social. 

A abordagem juspolítica de fenômenos de poder é uma perspectiva debatida em sua 

obra “Teoria do Poder”, de 1992 (MOREIRA NETO, 1992b), quando esboçou as linhas de 

uma proposta de conformação do ramo do “Direito Político”. 

Sua obra permite compreender que o fenômeno analisado não cabe exclusivamente 

no estudo do Direito Administrativo, que pode debater aspectos dos ritos ou dos direitos 

subjetivos que promovem fenômenos de interação entre atores sociais e o Estado, mas não 

comporta a análise política do processo e de sua legitimidade, sem o que não é possível 

compreender ou justificar novas perspectivas sobre regras procedimentais, tampouco 

analisar os fatores complexos que conformam o poder social na incidência sobre decisões 

públicas. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto coloca a questão da participação em um 

conjunto de pressupostos muito elaborados, no âmbito das formas juridicamente 

institucionalizadas do poder e em perspectiva interdisciplinar, reunindo pressupostos da 

Ciência Política, da Teoria Constitucional e do Direito Administrativo. Para ele, o 
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tratamento jurídico da participação política está situado no âmbito de uma Teoria do Poder 

(MOREIRA NETO, 1992b, p. 25), ou seja, uma empreitada teórica que implica o estudo 

sistemático de todas as suas manifestações conviventes na ordem social juridicizada, não 

apenas a do Estado.  

Para Moreira Neto, desde que a civilização determinou resolver conflitos em termos 

jurídicos, a busca de toda a dinâmica política é a conquista do poder de estabelecer a regra 

e fixar-lhe o conteúdo (Ibid.). Portanto, há uma conexão incindível entre Política e Direito 

que exige uma compreensão jurídica de todas as formas de manifestação do poder: estudo 

juspolítico do poder, como designa
456

. 

Uma teoria ou estatuto do poder compreende que todas as formas de poder 

coexistem na sociedade política organizada e que o poder do Estado se destaca por sua 

abrangência e por sua ação sobre essas demais formas. O Estado é uma instituição e como 

tal é uma forma de poder; o que têm existência histórica são as manifestações institucionais 

de poder com suas características próprias e distintas conforme a localização do poder: no 

Estado, nos indivíduos e nos grupos intermediários. 

O Poder Político é a manifestação do poder social que se concentrou e se 

institucionalizou para operar a função de direção da sociedade (MOREIRA NETO, 2016, 

p. 45), de modo que tudo que o que com ele interaja conforma uma atuação 

necessariamente política. Quer dizer, com a juridicização da ordem social, mesmo as 

formas de poder que não se refiram à direção da sociedade, como poder econômico, poder 

de imprensa, poder militar, poder dos grupos de pressão e outros exemplos, estão 

assentados em bases juspolíticas
457

.  

A juridicização do poder fez coincidir Estado como a ordem jurídica estável, com a 

submissão do Estado ao Direito, através do estatuto constitucional. O Direito 

Constitucional se ocupa de instituições e normas relativas ao ciclo do poder político, a 

                                                           
456

Numa perspectiva do direito como técnica da partilha jurídica do poder, não faz sentido sustentar a 

ambivalência ou o antagonismo entre autoridade e liberdade; quer dizer, de um ponto de vista formal, o 

estudo juspolítico do poder conhecendo suas fontes reais e manifestações concretas, pode organizar o regime 

formal, na qual tem centralidade o instituto da competência, porque delimita espaços dos demais exercícios 

(MOREIRA NETO, 1992b, p. 15-27). 
457

 “Ao optar-se por este elemento fenomenológico central, como critério de sistematização para uma teoria 

unificada do Direito e da Ciência Política, é preciso atentar, desde logo, que o conceito de poder há de ser 

tomado em sua amplitude plena: não só aquela manifestação que se destina a produzir efeitos de direção na 

sociedade, como todas as suas demais formas que se entrelaçam na convivência social, não obstante não se 

refiram diretamente à direção da sociedade, como é o caso do poder econômico, do poder de imprensa, do 

poder militar, do poder dos grupos sociais secundários e de tantas outras manifestações que, embora não 

sejam políticas na sua imediata motivação, são capazes de produzir efeitos juspolíticos. Em síntese, neste 

sentido lato, o poder é uma relação na qual uma vontade tem capacidade de produzir os efeitos desejados. [...] 

O poder nasce com o indivíduo, mas passa aos grupos e, afinal, ao Estado, pelo processo de 

institucionalização (MOREIRA NETO, 1992a, p. 55). 
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saber: destinação, atribuição, exercício, distribuição, contenção e detenção do poder do 

Estado e, neste sentido, é também o instrumento de partilha do poder entre os diversos 

atores (Estado, indivíduos e grupos)
458

.  

Para compreender as considerações do jurista sobre o regime jurídico do poder, é 

preciso conhecer, brevemente, suas reduções analíticas do fenômeno. 

 

 

4.2.2. Sobre o conceito de poder e seu elemento objetivo: a capacidade  

 

 

A compreensão analítica de fenômenos de poder proposta por Moreira Neto em sua 

teoria juspolítica distingue três elementos: 1) vontade; 2) capacidade (elementos 

formadores) e 3) eficácia (elemento resultante) (MOREIRA NETO, 1992b, p. 90): “ [...], 

poder é uma relação na qual a vontade tem capacidade de produzir efeitos desejados” 

(MOREIRA NETO, 1992a, p. 55), bastando, no caso de definir o poder político, que se 

acrescente o elemento diretivo da sociedade como sua finalidade última. 

De forma sintética, poder é um fenômeno resultante das diferenças de 

potencialidades disponíveis aos sujeitos – biológicos, psicológicos e sociológicos -, 

permitindo que o agente em vantagem exerça domínio, ou seja, condicione o 

comportamento do outro, que - em sua posição dialética – tende a resistir. A análise desses 

fenômenos em sentido sociológico se ocupa de estudar os fatores diferenciais de 

capacidade no âmbito das relações sociais (MOREIRA NETO, 1992b, p. 57)
459

. 

Na lição de Moreira Neto, manifestações de poder são expressões eficazes de 

vontade, definição que compreende: 1) dimensão subjetiva (intenção ou vontade); 2) 

dimensão objetiva, a capacidade, instrumentalizada nos meios mobilizados para a 

                                                           
458

Moreira Neto oferece um conceito de Direito Constitucional com base nos preceitos de um estatuto do 

poder: “Direito Constitucional é o ramo do Direito Público Interno que estuda as instituições e as normas 

relativas à destinação, atribuição, exercício, distribuição, contenção e detenção do poder do Estado, dos 

indivíduos e seus grupos numa sociedade. ” (MOREIRA NETO, 1992, p. 23-24, grifo nosso). 
459

 Moreira Neto parte da análise atomizada do fenômeno do poder do indivíduo, fonte original na qual se 

pode compreender as diferenças de potencialidades, mas sua perspectiva reconhece a amplitude dessas 

diferenças de capacidade em virtude dos aspectos institucionais: “Está claro que uma esquematização 

preponderantemente de fins didáticos não exclui as miríades de combinações entre essas três categorias de 

diferenciais geradores de poder [biológicos, psicológico e sociológico]. No caso dos diferenciais 

sociológicos, por sua natureza os mais complexos conotados que estão ao universo das situações 

institucionais, podemos ainda sub-diferenciar [...] os diferenciais econômicos – que resultam de disposição 

das riquezas na sociedade, [...] – os diferenciais políticos – que resultam da disposição institucional do poder 

de decisão sobre o grupo, capacitando, a uns, a obter, suasória ou coativamente, certas prestações ou 

sujeições de outros”. (MOREIRA NETO, 1992b, p. 57, grifo nosso).      
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satisfação do querer ou do interesse; 3) dimensão de eficácia, que remete a natureza 

conflituosa do fenômeno, porque o poder de satisfazer interesses no âmbito das relações 

sociais está implicado no confronto de vontades antagônicas
460

.  

A capacidade é, portanto, a vantagem graças a qual um agente tem condições de 

impor sua vontade sobre o meio social, ou seja, de satisfazê-la. É o elemento objetivo pelo 

qual o poder se manifesta, seu aspecto visível, instrumentalizado em inumeráveis meios 

que, contudo, constituem expedientes de duas naturezas essenciais: força (vis absoluta)
461

 

e a influência (vis compulsiva) (Ibid., p. 83).  

Em termos de eficácia ou resultado, os usos dos meios para condicionar o 

comportamento do outro se revelam em fenômenos de coerção ou persuasão: na coerção, 

retira-se do sujeitado a possibilidade de resistência, levando-o a atender ao interesse do 

agente; na persuasão, o persuadido é levado a eleger a satisfação do interesse do 

persuasor, podendo escolher não o fazer (Ibid., p. 71). 

A percepção analítica de Moreira Neto no seu estudo jurídico do poder foi 

identificar o papel do ordenamento jurídico nesses expedientes de capacidade: força e 

influência podem demandar maior ou menor custo dos agentes conforme sejam ou não 

institucionalizados alguns mecanismos (Ibid., p. 83)
462

. Isso evidencia a dimensão jurídica 

da conformação das instituições do poder, em todas as suas manifestações
463. 

A força, no âmbito das ordens jurídicas estatais, está institucionalizada no poder do 

Estado, que detém o monopólio dos meios de coerção, instrumentalizado em suas inúmeras 

competências juridicamente conformadas. Os indivíduos e os grupos se valem de parte 

desta força institucionalizada através dos mecanismos jurídicos que lhe asseguram o 

                                                           
460

O antagonismo é impedimento social (que convive com os impedimentos físicos), opostos pela 

convivência: poder oposto a poder, conflitos de poder (MOREIRA NETO, 1992b, p 71-73).  
461

 Em passagem mais conclusiva, Moreira Neto distingue força como expressão da energia física, que 

concorre para a capacidade, como outras expressões da coerção em que o poder se manifesta.  
462

 “Tanto a força como a influência podem ser reduzidas ou ampliadas se forem institucionalizadas; é que a 

instituição, [...], embora parta do poder, acresce-o, modifica-o, transforma-o de modo que o resultado - o 

poder institucionalizado – poderá até, eventualmente, mudar de natureza”. (Ibid.). 
463

 Em sua extensa classificação sobre diversos aspectos do fenômeno do poder, Moreira Neto destaca duas 

delas, relacionadas ao critério de “manifestações de poder”, pela importância para seu estudo jurídico. Na 

primeira, contrapondo poder originário e derivado, o jurista ressalta a relação entre a fonte geradora do 

poder – a rigor, os indivíduos e a reunião deles – e a fonte derivada, que recebe poderes para executar tarefas, 

mediante mecanismo de responsabilidade. Em relação ao poder público, foi ele delegado politicamente ao 

Estado para que fosse possível a realização dos demais poderes. Tal distinção conforma sua classificação 

entre poder autônomo e heterônomo, sendo esse o poder que determina o exercício dos demais, podendo 

limitá-los para tanto. “De todas as instituições é o Estado que concentra mais expressivamente o poder 

heterônomo, desenvolvido por uma sociedade, daí o ordenamento, dele decorrente, ser precipuamente um 

ordenamento jurídico estatal e produzir-se o fenômeno, apontado por Bobbio, da convergência do Estado e 

do Direito”.   (MOREIRA NETO, 1992b, p. 163-166, grifo nosso). 
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exercício dos seus direitos subjetivos: esses somente são possíveis porque o Estado 

concentra a força social e utiliza para torná-los exigíveis uns dos outros (Ibid., p. 166).  

A influência se revela na capacidade de persuadir o destinatário, capacidade que se 

sustenta em diversos tipos de poderes – de natureza econômica, social, biológica e até 

jurídica – mas a nota que o diferencia da força é, exatamente, a impossibilidade de 

utilização de expedientes de coerção.             

Se o poder – no âmbito de sociedade política – tem um estatuto constitucional de 

partilha entre os diversos atores (Estado, indivíduos e grupos) e regramentos específicos 

para o seu exercício, sua teoria da participação política permite a construção de uma matriz 

de ideias mais adequada e sistemática à análise dos fenômenos de interações sociais e 

socioestatais, que ocorrem no entorno das burocracias e dos órgãos encarregados de 

realizar as políticas públicas sociais. 

 

 

4.2.3. A conformação jurídica do direito à participação política  

 

 

Para Moreira Neto, em termos jurídico-institucionais, a democracia é um regime 

juspolítico do poder (MOREIRA NETO, 1992a, p. 9). Ele inicia a sua abordagem sobre a 

participação política apontando seu duplo condicionamento, subjetivo
464

 e objetivo, 

dirigindo seus esforços teóricos para o segundo, que conformam as condições 

institucionais da admissibilidade da participação: o arranjo das suas possibilidades no 

tocante ao conteúdo, a forma e a oportunidade de participar, o que compõem, na 

verdade, os fundamentos e técnicas da legitimidade do poder. 

Ecoando a crítica geral sobre problema da legitimidade dos regimes democráticos 

minimalistas, o trabalho aponta que o enfoque do debate sobre democracia na 

institucionalidade eleitoral para a disputa pela detenção do poder é resultado de uma 

restrição da análise de todo o seu ciclo, fruto da prevalência de um constitucionalismo 

formal positivista e sua vocação para uma racionalidade puramente legalista dos processos 

de poder
465

. Esse tratamento é responsável pelo esvaziamento do debate jurídico sobre a 

                                                           
464

 Para o jurista, o aspecto subjetivo da participação compreende motivação para participar (ordem 

psicológica e social) (MOREIRA NETO, 1992a, p. 11). 
465

 Moreira Neto critica a visão da Constituição formal como base para o estatuto do poder, contrapondo-a à 

constituição material. Uma constituição formal encerra uma visão positivista: 1) apenas atende aos requisitos 

jurídicos a nível dogmático; por seu idealismo científico, dicotomiza Direito e realidade em universos 
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legitimidade poder, que acha lugar na conformação de um ciclo sistemático do poder 

político
466

.  

Neste registro, Moreira Neto explica a participação política não como um direito 

posto pelo Estado, mas como uma liberdade fundamental pré-constitucional e pré-

estatal
467

. Trata-se de uma reserva de poder remanescente do processo de concentração que 

constitui a ordem estatal e se materializa em duas funções básicas, a limitação e o controle 

do poder público, conceitos que se complementam e que se revelam em institutos jurídicos 

como mecanismos de participação política. Convivem nessa ordem social juridicamente 

regulada, portanto, o poder individual, o poder dos grupos secundários
468

 e poder 

estatal. 

 

 
O importante, assim, é ter em mente que tanto a condução política da sociedade 

exercida pelo Estado, como a participação política, de indivíduos e grupos, tem 

a mesma e única natureza jurídica fundamental: são, ambas, modos de exercício 

de poder (MOREIRA NETO, 1992a., p. 57).  

 

 

Como expressão do exercício partilhado de poder da sociedade sobre a atuação do 

Estado, a participação política tem um ciclo institucional associado ao ciclo do poder no 

Estado contemporâneo, sistematização que configura o regime jurídico do poder, definido 

no âmbito de uma Teoria Constitucional material
469

. Isso explica e esclarece porque, em 

sua teoria, toda a interação dos indivíduos e dos grupos face ao Estado seja, em sentido 

                                                                                                                                                                                
autônomos e incomunicáveis; 2) impõe-se aos fatos, é um estatuto do dever ser focado apenas no Estado, que 

rege a sociedade. Suas principais marcas são a preocupação organizativa, casuística e interpretação 

sistemática. Como bem destaca, a perspectiva do adequado exercício do poder circunscreve-se à legalidade: 

observadas as formas de acesso ao poder e a estrutura jurídica das competências, está presente a presunção de 

quem age no exercício da competência, age no interesse da sociedade. 
466

“[...] a democracia não é apenas um método de eleger ou designar quem deverá exercer o poder, mas é 

também uma questão de como este poder será exercido” (MOREIRA NETO, 1992a, p. 19). 
467

 Neste sentido, está alinhado com a perspectiva de Carlos Ayres Britto: “Na Teoria Constitucional, esta 

colocação distinguirá as liberdades, também chamados direitos fundamentais, que são poderes originais, que 

têm existência em função da própria liberdade do homem, de todos os demais poderes previstos numa 

Constituição, que são poderes derivados, e que só têm existência porque foram constituídos a partir de uma 

delegação política fundamental”. (MOREIRA NETO, 1992b, p. 165). 
468

 Grupos sociais secundários: quaisquer entidades (empresas, associações, fundações, sindicatos ou partidos 

políticos) que tenham interesse institucional direto nas decisões a serem tomadas pelo Estado. (Cf. 

MOREIRA NETO, 1992a, p. 20). 
469

 Uma constituição em sentido material encerra uma visão axiológica e é vocacionada para sua 

funcionalidade social, sintetiza requisitos jurídicos formais e concretismo político. Por sua nota de realismo 

científico, é capaz de 1) tratar direito e realidade como um continuum, uma interação permanente; 2) adequa-

se aos fatos, procurando ser o estatuto do dever ser focado no Poder, no trato de suas expressões. Sua 

principal marca em relação ao formalismo positivista é “tratar o homem, os grupos sociais, a sociedade e o 

Estado como realidades interagentes, não semi-estanque. (MOREIRA NETO, 1992a, p. 60-61).  
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amplo, sempre participação política: a manifestação de poder que atua sobre outra 

manifestação política de poder.  

O conceito de participação política em sua obra é a atuação formal e 

informalmente admitida dos indivíduos e dos grupos sociais secundários na ação 

juspolítica do Estado (Ibid, p. 62). Trata-se de desempenho de uma faculdade ou de um 

direito de natureza política admitidos pela ordem jurídica. 

Neste registro, a Constituição não põe a participação política, apenas define “os 

canais institucionais para sua expressão disciplinada” (MOREIRA NETO, 1992a, p. 59). 

Na teoria da Constituição, a participação política tem, portanto, natureza jurídica de 

liberdade fundamental, de modo que suas normas conformam apenas o regime jurídico do 

seu exercício, a saber: “[...] as modalidades expressão da vontade individual e coletiva na 

sociedade aptas a interferir, formal ou informalmente, nos processos de poder do Estado 

[...]”. (Ibid., p. 62).  

Participação política, tomada como unidade didática geral, compreende todas as 

formas de interação entre Estado, indivíduos e seus grupos
470

, em expressões distintas de 

regimes jurídicos. A compreensão das características dos vários regimes jurídicos está 

associada ao tipo de expressão do poder do Estado com a qual a interação esteja associada.  

Portanto, há regimes jurídicos do exercício formal e informal da participação 

política e eles estão associados às expressões do poder, compreendidas no seu ciclo 

constitucional: destinação, atribuição, distribuição, exercício, contenção e detenção do 

poder. 

 

 

4.2.4. Regime jurídico da participação e ciclo do poder  

 

 

Analisar o regime jurídico da participação política no âmbito do ciclo do poder é o 

caminho metodológico eleito por Moreira Neto para pensar as suas conformações 

jurídicas: 

 

 
Sobre todas e cada uma das fases deste ciclo do poder no Estado, ou ainda 

melhor, em função do Estado, poderá atuar, limitando ou controlando a 

autonomia do poder estatal, aquela reserva de poderes garantida 
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Direito da Participação Política foi tomado pelo jurista como uma unidade didática (MOREIRA NETO, 

1992a, p. 62) 
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constitucionalmente para os indivíduos (cidadãos ou não) e para os grupos 

sociais secundários, por eles criados dentre da moldura político jurídica do 

Estado. (MOREIRA NETO, 1992a., p. 66). 

 

 

A conformação de suas ideias valoriza uma concepção ampla dos processos de 

interação entre indivíduos, seus grupos e o Estado, não apenas focadas nos ritos 

institucionalizados de interação, mas no uso de direitos e poderes pelos indivíduos e 

grupos, o que é condizente com a noção do regime jurídico constitucional como o 

regramento da partilha de poder social juridicamente institucionalizado. 

Segundo critério formalístico de sua classificação (MOREIRA NETO, 1992a, p. 

72), a participação política pode ser formal, quando a lei estabelece processos, e informal, 

naqueles casos em que diversos atributos do estatuto de liberdades individuais são postos 

em prática, limitados apenas por outras restrições jurídicas. Observe-se, contudo, que 

mesmo informal, é uma participação juridicamente fundamentada. 

A participação informal é a expressão do exercício do poder remanescente, que 

permite aos indivíduos (e, indiretamente, seus grupos) utilizar-se de todos os meios lícitos 

para influenciar o exercício do poder pelo Estado. Neste campo, todo o repertório da 

sociedade civil que se valha do exercício dos direitos e faculdades consagrados pelo 

estatuto jurídico das liberdades fundamentais pode se deflagrar processos informais de 

intervenção sobre o Estado. Em outras palavras, os direitos subjetivos e as proposições 

legais diversas são os expedientes jurídicos da participação, mas apenas o seu uso criativo 

é que os tornam mecanismos de poder político da sociedade sobre o Estado. 

Esta visão sobre a participação política amplia de maneira considerável as 

possibilidades de se pensar as interações entre Estado pelas peculiaridades de seus distintos 

regimes.  

Pela associação das modalidades de participação ao ciclo da dinâmica do poder 

no Estado contemporâneo, Moreira Neto procura identificar os regimes jurídicos dos 

fenômenos de participação que ocorrem em relação à destinação, atribuição, 

distribuição, exercício, contenção e detenção do poder. Dessas considerações, procurou-

se apenas compreender o local das diversas modalidades de participação política para 

tentar extrair algumas conclusões sobre seus regimes jurídicos.  

Destinação, atribuição e distribuição são momentos do ciclo juspolítico do poder 

com assento puramente constitucional, e estão associados à conformação do modelo do 

Estado, de partilha de poder entre Estado e sociedade e da distribuição de competências 
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públicas, em etapas prévias e concomitantes à institucionalização da ordem estatal. São 

momentos constitucionais, originários e derivados
471

. 

A destinação é o conjunto de aspirações inscritas nos processos históricos e 

culturais da formação de determinado Estado e conformam suas finalidades máximas. A 

atribuição é o ato de partilha do poder, numa perspectiva moderna liberal, entre a 

sociedade (que o gera) e o Estado (que o recebe), delimitando os espaços de poder 

distintos. Já a distribuição conforma o quadro das competências orgânicas do poder do 

Estado e de toda a sua estrutura
472

. 

Os modos de participação a que se referem essas três etapas conformadoras têm, 

portanto, um regime jurídico puramente constitucional: a participação formal indireta 

ocorre pela representação dos eleitos (membros das assembleias constituintes ou 

congressistas do processo legislativo), e a formal direta, pelos mecanismos da democracia 

direta
473

. Já a participação política informal
474

 nesses processos é a que pode ser realiza por 

todas as formas lícitas de influência sobre os poderes e instituições, aí compreendidos os 

direitos de livre manifestação do pensamento, de associação, de reunião pacífica, etc. 

É na etapa da atribuição que ficam delimitados os campos de ação do Estado – em 

torno do monopólio da do uso da força – e dos indivíduos, naturalmente compreendidos os 

seus grupos em toda a sua esfera de ação privada. A atribuição define o arranjo formal do 

exercício do poder. Nas democracias representativas, o poder público cabe exclusivamente 

aos agentes do Estado; os indivíduos apenas o exercem pela via indireta (participação 

indireta): agem pelos seus representantes eleitos. Nos regimes definidos como democracia 

semidireta, há algum grau de compartilhamento do poder decisório que cabe ao Estado, 

conformando modo do indivíduo exercer poder pela participação direta
475

.     

A contenção, a detenção e o exercício são momentos do ciclo juspolítico relativos à 

ordem estatal já institucionalizada, operando suas finalidades. 

                                                           
471

 “É através das grandes opções do ordenamento constitucional e infraconstitucional das sociedades que 

seus integrantes definem o grau de concentração de poder, sua destinação, suas atribuições, o como atuará, o 

como será contido e, enfim, a própria participação que se reserva à sociedade para definir esses próprios 

processos de poder”. (MOREIRA NETO, 1992a, p. 109, grifo nosso). 
472

 Regime de competências prevê a distribuição espacial (regime da partilha do poder entre entes federados, 

no espaço) e a distribuição funcional, conforme as tarefas materiais definidas para cada esfera do poder. Ela 

também prevê, evidentemente, conformações normativas inferiores à constituição.  
473

 Formal indireta: escolher o representante (BRASIL, 1988, Art. 14); formal direta: participar 

diretamente do processo legislativo (BRASIL, 1988, Art. 14, incisos I, II e III). 
474

 Informal todo o regime de liberdades para a manifestação do pensamento: direito de informação e de 

exercer influência nos processos legislativos. 
475

 José Afonso da Silva (2002) define a participação direta como a incidência do cidadão no processo 

político decisório, nos termos definidos na Constituição, citando os dispositivos do art. 14, incisos I, II e III 

da Constituição Federal: a iniciativa legislativa popular, o plebiscito e o referendo.  
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A contenção do poder se materializa em normas associadas à institucionalização do 

controle do poder do Estado e, neste aspecto, Moreira Neto apenas se refere aos controles 

institucionais do poder (Ibid., p. 94-95). A participação política formal na contenção do 

poder se viabiliza pelos instrumentos jurídicos capazes de provocar os controles 

institucionais: direito de ação, nas ações para o controle jurisdicional do Estado, e direito 

de petição perante os órgãos públicos. Seu regime jurídico é, portanto, o dos direitos 

subjetivos de ação e petição. A participação política informal é toda aquela que pode 

constranger o poder a rever seus atos, compreendidas todas as formas lícitas de expressão 

individual e social (liberdades fundamentais). 

A detenção, para Moreira Neto, é a parte da dinâmica relacionada à legitimidade 

procedimental do poder (legitimidade-meio)
476

. Isso porque esta etapa do ciclo do poder 

diz respeito aos ritos jurídicos de acesso e manutenção dos cargos públicos que, no âmbito 

dos mandatos eletivos, está marcado pelos expedientes de autorização formal eleitoral e no 

controle de certos aspectos legais da detenção do poder. Os ritos procedimentais da 

detenção especificam, portanto, o modo de acessar o poder político de direção da 

sociedade e os limites jurídico de exercê-lo, em respeito às competências dos demais 

poderes, à tutela dos interesses mais gerais e as esferas mínimas de liberdade 

fundamentais. 

O regime jurídico de participação política na detenção do poder é, portanto, o 

regime do sufrágio (acesso), da provocação sobre os meios para aplicar as sanções 

previstas para certos modos temerários de exercício poder, conforme previstos nos 

ordenamentos jurídicos
477

 e, por fim, o da influência, por todas as expressões das 

liberdades fundamentais (manifestação do pensamento, liberdade de reunião, associação,  

etc.).      

                                                           
476

 Isto está evidente na sua ideia de que a detenção é a etapa do ciclo do poder que fala da legitimidade-meio 

do poder e que faz presunção absoluta da legitimidade-fim (perspectiva jurídico-metodológica). Quem acessa 

e exerce o poder nos limites procedimentais do direito, exerce o poder de forma procedimentalmente 

legítima. Para Moreira Neto, a legitimidade compreendida como a qualidade da representatividade, ou seja, 

expedientes jurídicos de vinculação entre os interesses do representado e o representante, está tratada, 

juridicamente, no exercício do poder, não na detenção.  
477

 Para Moreira Neto, as formas jurídicas de tutelar a legitimidade da detenção do poder (acesso e 

manutenção) estão inscritas no plano autorizativo – que instrumentaliza o acesso, pelas eleições - e, fora dele, 

apenas no âmbito sancionatório de quanto a vícios graves, citando os institutos do recall e o impeachment. 

Neste sentido, a presunção absoluta que a legitimidade-meio (acesso e manutenção aos cargos) traz para a 

legitimidade-fim (o exercício do poder, pelo aspecto da qualidade) indica que, nas democracias 

representativas não há meios jurídicos para sancionar má-qualidade da representação a não ser, de forma 

geral, nos processos eleitorais. Os demais expedientes são sancionatórios de vícios na detenção do poder, e 

são vícios de legalidade ampla, no sentido de descumprimento de regras que geram responsabilidades graves. 

(MOREIRA NETO, 1992a, p. 96-97).  
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Na dinâmica do exercício do poder está conformado o regime da atuação rotineira 

do Estado e das interações com indivíduos e seus grupos na realização das funções 

administrativa, legislativa e jurisdicional, com a vocação de construir a legitimidade de 

escolhas públicas: 

 

 
(...), a eficiência consiste não apenas em adotar a melhor solução, em termos de 

custos e de tempo, de abrangência e de qualidade, como também a mais legítima, 

por ser a que melhor corresponde aos interesses [...]. É, assim, a legitimidade, e a 

sua busca incessante, não só na escolha dos mandatários e não só da opção 

legislativa como, casuisticamente, na tomada de decisão administrativa, [...]. 

(MOREIRA NETO, 1992a, p. 88).  

 

 

Na função administrativa, a participação incide sobre todos os campos de atividades 

da Administração e se apresenta de várias formas
478

: “A participação administrativa visa 

principalmente a legitimidade dos atos da Administração Pública, embora incidentemente 

possa servir a seu controle de legalidade” (Ibid., p. 87). Ao destacar o uso da participação 

no exercício do poder como instrumento da salvaguarda da legitimidade dos atos, 

vocaciona definitivamente a participação como instrumento da tutela jurídica da 

legitimidade-fim, ou qualidade da representação política, e corrobora a investida de buscar 

o enquadramento destas experiências no registro do controle social.  

Quanto ao regime jurídico participação política no âmbito do exercício das 

funções administrativas, duas notas das considerações de Moreira Neto são elucidativas 

das principais características: 1) não há a necessidade de previsão constitucional específica 

para operar os expedientes de participação no exercício do poder; 2) havendo 

compartilhamento decisório com a sociedade civil, é necessária a criação do expediente 

por lei da pessoa jurídica com competência para o exercício do poder. 

Essas duas considerações são correlatas, em relação ao que implicam para o regime 

da participação no âmbito das funções administrativas. 

Em primeiro lugar, a conformação constitucional da participação no exercício da 

função administrativa/executiva e legislativa é o campo da possiblidade de ação decorrente 

do exercício das competências públicas (dos atores estatais) e do estatuto das liberdades 

fundamentais (dos atores individuais e suas combinações associativas), conforme os 

poderes distribuídos e reservados no momento constitucional de sua determinação.  

                                                           
478

 Quanto às funções: poder de polícia, serviços públicos, ordenação econômica e ordenação social e, ainda, 

na gestão da burocracia. Quanto às formas: participação informativa, participação na execução de tarefas, 

participação pela consulta (nas modalidades: audiências públicas, debates públicos, coletas de opiniões, 

colegiados mistos) e participação na decisão.  (MOREIRA NETO, 1992a, p. 88-90, grifo nosso). 
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No âmbito do Direito Administrativo, o mecanismo que encerra a discussão sobre a 

liberdade para a ação ou decisão pública é o instituto da discricionariedade
479

, que 

conforma o campo da ação dos agentes públicos em que seus atos são avaliados por sua 

legitimidade
480

. Apesar de ser um instituto da conformação originária do campo 

(MEDAUAR, 2016, p. 34) e de ter sido reformulado durante todo este tempo, não logrou 

viabilizar um debate efetivo sobre a qualidade da representação política: as tensões do seu 

debate estão associadas a conformar parâmetros à liberdade de escolha e ao controle do 

mérito da ação pelo poder judiciário.  

Neste contexto, as inovações democráticas participativas instituídas no âmbito 

das políticas públicas se apresentam como as possibilidades institucionais de participação 

decorrentes de certo modo de exercício do poder, porque: 1) são as normas definidoras 

das políticas públicas setoriais que as criam, viabilizando mais ou menos expedientes de 

interação; 2) não estando obrigado por lei a fazê-lo, é decisão discricionária dos agentes 

mandatados instruir sua gestão com maiores processos de diálogo
481

.     

                                                           
479

 O poder discricionário é a expressão do Direito Administrativo ao poder de fazer escolhas públicas 

concretas, nele compreendido, obviamente, as conformações jurídicas dos seus limites. As definições 

doutrinárias utilizam expressões diversas: “[...], é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de 

elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade” (CARVALHO 

FILHO, 2016, p. 53); “[...] é a prerrogativa que a Administração tem de optar entre duas ou mais soluções 

por aquela que, segundo critérios de conveniência e oportunidade (juízo de mérito), melhor atende ao 

interesse público no caso concreto” (NOHARA, 2017, p. 117); “é a faculdade conferida à autoridade 

administrativa de, ante certas circunstância, escolher uma entre várias soluções possíveis” (MEDAUAR, 

2015, p. 135). Importa pontuar que, segundo certas conformações do registro que fazem os doutrinadores, o 

ato discricionário soa algo excepcional na Administração: Di Pietro (2016, p. 225), por exemplo, afirma que 

o âmbito da aplicação da discricionariedade é aquele delimitado pela autorização expressa ou pela omissão 

de lei; Mello (2009, p. 957) entende que o campo da discricionariedade não é o ausência de lei, mas o dos 

conceitos jurídicos indeterminados, de maneira que não se mostra clara a opção incontroversa a ser adotada. 

Moreira Neto (1992a, p. 124) tem um registro diferente: os atos que os agentes mandatados mais praticam 

são discricionários.     
480

 Moreira Neto associa legitimidade e discricionariedade em forte sentido de escolha política, ao descrever 

a ação ilegítima como “o desvio operativo de consensos políticos assentados” (Cf. MOREIRA NETO, 2014, 

p. 219-220). Irene Nohara também sinaliza esse entendimento em sua definição de mérito da ação, ao pontuar 

que seu uso, no Brasil, está associado ao sentido político do ato (NOHARA, 2017, p. 117). No seu registro 

sobre a evolução do instituto, MEDAUAR, (2016, p. 245) aponta para o que se pode chamar de negação do 

conteúdo político da discricionariedade, em especial pela contratualização da atividade administrativa e pela 

tecnicização dos problemas, vinculando escolhas a parâmetros e conhecimentos técnicos. JUSTEN FILHO 

(2014, p. 244-264) faz distinções analíticas dessa discricionariedade, conforme a intensidade da autonomia 

para decidir e critica o esvaziamento do sentido político da discricionariedade em referência à 

“discricionariedade técnica”. Para ele, o conhecimento técnico apenas delimita o campo de alternativas a 

certos aspectos técnicos implicados na questão, mas não elimina a pluralidade de opções. Reconhece neste 

instituto um campo de liberdade de escolha “que não é disciplinada de modo exaustivo pelo direito” (p. 250) 

e que se reporta a função de governo. 
481

 “Realizada na fase preparatória, o objetivo perseguido é o de possibilitar uma ampla instrução do feito. 

Logo, tem um forte sentido informativo, nos moldes acima especificados. No que concerne aos órgãos 

públicos, invoca-se ainda o sentido de consulta, decorrente do fato de poder a Administração ouvir 

previamente os interessados”. (OLIVEIRA, 2005, p. 181-182). 
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Nesse ideário de ampla possibilidades e liberdade, mostra-se coerente a ideia de 

que apenas se o expediente participativo tiver caráter decisório – como é o caso dos 

Conselhos deliberativos e orçamentos participativos, ainda que em um espectro bem 

reduzido de capacidade jurídica – é que deverá estar previsto em lei do próprio ente 

federativo com competência para o exercício daquele poder, porque configura uma 

modalidade de delegação, comparável ao exercício da própria competência
482

.  

Dessa sistematização jurídica da participação política decorre que, se as inovações 

democráticas participativas operam no lugar do exercício do poder sem referência à 

atribuição de poder decisório, seu regime jurídico não é o da participação direta
483

; 

essa modalidade de participação política, como visto, tem base constitucional, e, portanto, 

um regime jurídico marcado com alta carga de exigências, próprias do co-exercício do 

poder político, em especial, a igualdade participativa formal. 

Os expedientes participativos compreendidos no rol de inovações institucionais das 

políticas públicas brasileiras, por operarem da etapa do exercício em relação ao ciclo do 

poder, podem ser melhor enquadrados como expedientes jurídicos de controle social, 

justamente porque: 1) estão implicados no debate de legitimidade das decisões e da gestão; 

2) operam como opções de governo; 3) podem ter seus desenhos, conformações e 

mecanismos de indução definidos nos arranjos jurídico-institucionais das políticas 

públicas.      

Nesse sentido, os poderes políticos reais de indivíduos e grupos sobre o exercício 

do poder político do Estado estão condicionados a uma combinação de possibilidades 

institucionais e dos repertórios dos atores sociais, assim compreendidas as ações 

estratégicas pensadas no contexto de suas disputas.  

Obviamente, essa conclusão não é nenhuma novidade, ao contrário, sua 

racionalidade central é o que há de mais trivial nas teorias tradicionais ou procedimentais 

da democracia: a ideia de que há caminhos institucionais para que grupos e indivíduos 

participem e contestem o poder, disputando a capacidade de influência.  

O novo, decorrente da problematização aqui desenvolvida, é o olhar jurídico sobre 

conflitos reais e interesses específicos da sociedade civil para viabilizar intervenções 

direcionadas e concretas, buscando construir caminhos jurídico-institucionais para 

                                                           
482

 De qualquer forma, não é um regime jurídico de participação direta, porque não é uma modalidade 

participativa a ser tratada no âmbito constitucional. 
483

 Aqui considerados os expedientes do Art. 14, incisos I, II e III da Constituição de 1988. 
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potencializar a capacidade de influência e conformando dinâmicas e regramentos 

específicos do poder social sobre o poder estatal.  

Obviamente, uma perspectiva jurídica da exploração dessas possibilidades toma o 

Estado como ator principal e indispensável, o poder político mais relevante, que viabiliza 

juridicamente os demais. Nesse sentido, a abordagem da Teoria Jurídica das políticas 

públicas é o caminho metodológico eleito para levar à algumas conclusões neste trabalho.  

 

 

4.3. A abordagem jurídica das políticas públicas como caminho de conformações 

desses elementos.  

 

 

Um estudo dos expedientes participativos na incidência sobre as políticas públicas, 

na perspectiva do Estado como ator relevante, mas sem perder de vista o poder real que 

deve caber aos atores sociais para promover-lhe o adequado controle social, demanda uma 

abordagem de governo e não apenas de Administração, ao menos não em certa 

conformação
484

.  

Em linhas muito gerais, o estudo jurídico de políticas públicas (BUCCI, 2013) 

oferece uma compreensão analítica da dinâmica governamental pela combinação de 

elementos do direito, da política, da economia e da gestão pública, e oferece caminho 

metodológico para se pensar respostas aos desafios propostos neste capítulo. Sua 

conformação interdisciplinar e aproximação que faz entre direito e política é favorável ao 

que se pretende neste trabalho, já que expressamente se preocupa sobre “como a técnica 

jurídica pode contribuir para gerar ou mover o poder na sociedade” (Ibid., p. 37). 

A teoria das políticas públicas em perspectiva jurídica está dirigida – a partir de 

uma perspectiva funcional do Direito – a pensar o governo pelo seu aspecto dinâmico, ou 

seja, como pensar a organização jurídica do poder para impulsionar a ação governamental. 

Sua reflexão toma o governo como elemento central e propõe sua distinção ou 

diferenciação analítica em três planos institucionais, buscando identificar relação entre 

política e o direito no Governo: 

                                                           
484

 Em obra recente, Moreira Neto ensaiou algumas considerações sobre a necessidade da completa 

reestruturação do Direito Administrativo em função do tratamento jurídico das políticas pública, que lhe 

obriga à uma ampliação do espaço disciplinar, com vistas à “[...] conferir-se tratamento jurídico unificado e 

coerente a todo o complexo juspolítico da política pública”, que se caracteriza como um complexo processual 

político-administrativo. Nessa reformulação, o cerne da reconstrução do conceito juspolítico de políticas 

públicas está, segundo a proposta, na inclusão estrutural do tema do controle. (MOREIRA NETO, 2016, p. 

99-102, grifo nosso). 
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O plano macroinstitucional compreende o governo propriamente. No extremo 

oposto, no plano microinstitucional, considera-se a ação governamental como 

unidade atomizada da atuação do governo. Na posição intermediária, o plano 

mesoinstitucional, analisam-se os arranjos institucionais, ação governamental 

agregrada em unidades maiores. Enquanto o plano macroinstitucionaal tem por 

objeto a politics, os planos meso e microinstitucional focam a policy, 

distinguindo-se entre eles apenas a chave da análise adotada (BUCCI, 2013, p. 

37). 

 

 

A política pública em sua dimensão jurídica está compreendida como o elemento 

dinâmico situado dentro do governo, mobilizando três termos: política pública, ação 

governamental e arranjo institucional. Política pública é programa de ação 

governamental, ou seja, o movimento da máquina pública pela conjugação de 

competências, objetivos e meios estatais a partir de impulsos do governo; sua forma 

exterior é o arranjo institucional, o conjunto de iniciativas e medidas juridicamente 

conformadas (BUCCI, 2013, p. 39).  

A dinâmica do governo é compreendida por duas categorias de análise em 

perspectiva jurídica: os arranjos institucionais e os processos. A proposta pensa a 

política pública como arranjo institucional hábil a produzir um encadeamento de ações 

organizado por um regime de efeitos, valendo-se da imperatividade do Direito para 

ordenar a ação. O encadeamento de ações juridicamente bem conformado é o que move a 

dinâmicas projetadas em função de uma teia de vinculações jurídicas entre os atores 

envolvidos. 

A abordagem jurídica das políticas públicas, no plano mesoinstitucional, pensa as 

instituições (como arranjos institucionais
485

) pelo arsenal de categorias jurídicas que pode 

ser mobilizado para a construção de um padrão ordenado e objetivo de ação. 

Institucionalizar é objetivar e organizar por ordenação jurídica
486

. 

A relevância da juridificação do padrão organizativo está em definir a organização 

do programa de ação pela distribuição de posições e situações jurídicas subjetivas aos 

atores – deveres, proibições, autorizações e permissões – cujo exercício permite a 

realização da dinâmica. Mas o impulso dessa dinâmica demanda conhecer os interesses 
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 Como coloca sua proposta, as políticas públicas não são entes ou corpos, portanto, não são instituições, de 

modo que aplicar a teoria das instituições às políticas públicas demanda mediações, tendo eleito a redução 

analítica “arranjo institucional”, como um tipo de agregação que apesar de não ter o mesmo caráter de 

permanência das instituições, tem caráter sistemático e estável (BUCCI, 2013, p. 235-236). 
486

 No âmbito da ação governamental: institucionalizar é a iniciativa de estabelecer um determinado padrão 

de organização – permanente e impessoal, formalmente desvinculado da pessoa que o desencadeia – que atua 

como unidade de vários centros de competências em articulação, visando a composição de distintos 

interesses, meios e temporalidades, em função de uma ideia-diretriz (BUCCI, 2013, p. 236). 
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subjacentes a essas posições para que seja possível determinar posições jurídicas capazes 

de promover vinculações em função desses interesses
487

. 

Essa perspectiva concebe o processo como alternativa ao conflito social não pela 

dissipação do conflito, mas pela legitimação dos processos decisórios, que o reconhece e 

especifica, demonstrando a fragmentação social ao invés de imunizar o debate pela retórica 

do consenso formalista. É no âmbito dos processos que se pode debater o tema da 

participação e do controle social das políticas públicas, através da elaboração de desenhos 

institucionais hábeis implicar os atores no controle dialético das decisões em política 

pública, o contraditório político. 

A ordenação jurídica do conflito com respeito a esse contraditório e dialética em 

torno das decisões públicas exige: 1) que o conflito seja circunscrito; 2) que se apresente os 

pressupostos de desenvolvimento da controvérsia e 3) que se faça evoluir, 

institucionalmente, o processo decisório, pela capacidade de minimizar frustrações e 

aceitar as regras do jogo (BUCCI, 2013, p. 135-136). 

Como se vê, a abordagem jurídica das políticas públicas não tem constrangimento 

em lidar com interesses parciais; ao contrário, os interesses se tornam uma categoria com 

status jurídico viabilizando a tutela jurídica de valores sociais (Ibid, p. 139).  

Se a teoria jurídica das políticas públicas está vocacionada a identificar o regime 

jurídico de efeitos no interesse da dinâmica governamental – o exercício do poder -, esta 

vocação também tem potencial para ser utilizada na perspectiva estratégica de viabilizar 

capacidade de influência da sociedade civil sobre o estado: o controle social.  
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 Neste aspecto, a teoria jurídica das políticas públicas se fundamenta nas ideias do marco teórico de 

Análise institucional e desenvolvimento, a partir do trabalho sistematizador de Paul Sabatier (2007, p. 3-20) e 

Elinor Ostrom (2007, p. 21-64). A perspectiva de Elinor Ostrom fundamenta a compreensão da relação entre 

os elementos que compõem a institucionalidade de uma política pública e auxilia em processos de 

mapeamento de um programa de ação, funcionando como um mapa conceitual múltiplo para identificar uma 

arena de ação e padrões de interação nessas arenas. A arena de ação é o local social de interação onde 

indivíduos trocam bens, serviços, resolvem conflitos, exercem domínio, confrontam valores e interesses. A 

identificação desses padrões de interação pode operar-se pelo isolamento de uma situação de ação, para que 

seja possível identificar participantes, suas posições, nível de controle que cada um exerce sobre uma 

escolha, informações disponíveis, custo e benefício associados às ações, etc. 
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4.3.1. Participação como expediente de controle social de políticas públicas: 

perspectiva jurídico-analítica 

 

 

Assim como a participação na ciência política é mais carregada de compromissos 

normativos com os ideais democráticos do que o controle social (GURZA LAVALLE; 

ISUNZA VERA, 2010, p. 20.), a teoria jurídica da participação política mostra que o 

regime jurídico da participação é mais exigente do que o regime de expedientes 

participativos do controle social. Isso porque a participação como manifestação de direito 

político fundamental está conformada na etapa constitucional do ciclo do poder, no 

momento da sua distribuição, em que se estabelece o regime das competências orgânicas e 

funcionais, e no qual se resolve o quanto de compartilhamento decisório pela participação 

direta caberá a determinado regime democrático
488

. 

As experiências participativas que compõem o arcabouço de práticas brasileiras 

pós-redemocratização (conselhos, conferências, audiências, ouvidorias) não estão 

assentadas em normas constitucionais de compartilhamento decisório, mas nas leis 

definidoras de políticas específicas, ainda que com lastro constitucional
489

, configurando 

um modo de exercício do poder
490

 que, embora até seja de obrigatória observância pelos 

agentes públicos em certos casos, não está regido por um regramento objetivo e geral na 

Constituição, como ocorre com o sistema da participação eleitoral, por exemplo.   

Por isso, mostra-se adequado e útil conformar o tratamento jurídico destas 

experiências no âmbito do controle social de políticas públicas: adequado porque se o 

controle social implica modos influência social sobre exercício do poder, esse é o lugar 

jurídico de discutir seu regime, o estatuto do exercício das competências públicas; útil 

porque se debater inovações democráticas participativas como expedientes de controle 

social está dirigido a busca de viabilidade institucional de influência social em padrões 

                                                           
488

 No caso da Constituição de 1988, cujo regime democrático é classificado como semidireto ou 

participativo, os mecanismos de participação direta estão definidos no artigo 14, inciso I, II e III (plebiscito, 

referendo e iniciativa popular). 
489

 Refere-se especificamente as determinações constitucionais sobre a participação da comunidade nos 

setores da seguridade social (art. 194, VII), da saúde (art. 198, III), da assistência social (art. 204, II), 

educação (art. 206, VI), cultura (art. 216, §1º), criança e adolescente (art. 227, §1º) e ainda a participação do 

usuário na Administração Pública direta e indireta (art. 37, §3º). 
490

 Não se ignora, como bem coloca BUCCI (2017) quanto à diferença essencial entre política de governo e 

política de Estado – o grau de institucionalização -  que o modo participativo e dialógico de exercer o poder 

pode atingir graus elevados de estabilização e, desta forma, transmutar-se em verdadeira forma institucional 

de determinado Estado quanto ao exercício do poder.  
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exigentes e efetivos
491

, pode ser promissor pensar mecanismos jurídicos hábeis a 

estabelecer regimes de efeitos para mover as interações socioestatais específicas.  

A utilidade desse enquadramento também ajuda a pensar saídas para dilemas 

procedimentais, como os que estão implicados em uma certa expectativa quanto à 

igualdade participativa, ou a questão da legitimidade dos representantes de interesses que 

comparecem em determinadas expediências, além da delicada questão de identificar e 

debater conflitos de interesses reais nesses processos. 

Tomando como pressuposto a ideia de que fenômenos de controle social não 

conformam uma relação jurídica, porque não são expressões exclusivas de poder jurídico, 

mas que ocorrem através de combinações de viabilidade institucional para interação 

socioestatal com expressões do poder de cidadãos e seus grupos, não faz sentido buscar 

uma definição jurídica de controle social para tratar da participação, mas adotar conceitos 

já elaborados pelos demais campos, que pensaram problemas específicos para formulá-los: 

 

 

Ainda assim, é possível definir participação em termos de controle social, ou 

seja, pensá-la como um expediente de controle social, entendendo o controle 

social, de forma ampla, como a incidência de cidadãos e atores da sociedade civil 

sobre processos decisórios governamentais, seja por meio de fornecimento de 

informações, de estabelecimento de prioridades, de cogestão, ou mediante 

modalidades de avaliação, supervisão ou sanção. 

[...] 

São modalidades não eleitorais de conexão entre os cidadãos e atores da 

sociedade civil, de um lado, e o governo e suas diversas repartições, de outro. 

(GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2013, p. 349, 352). 

 

 

Controle social tem um sentido amplo, compreendendo modalidades mais ou 

menos exigentes: 1) caso compreenda mecanismos de responsabilidade e sanção
492

, é 

sinônimo de accountability, tendo efetivo potencial de controle; 2) há expedientes de 

controle social sem mecanismos de responsabilização e sanção. O repertório de controle 

social no registro de participação inclui formas individualizadas e participação coletiva 

institucionalizada na operação político-administrativa de funções públicas (Ibid., p. 32). 

Reduzindo essas considerações às proposições analíticas, os seguintes elementos se 

destacam no conceito de controle social: 1) são fenômenos de interação; 2) a incidência 
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 “Para que a operação seja convincente, é necessário esclarecer os significados da participação e evidenciar 

que as vantagens analíticas de defini-la em termos de controle social não se obtêm à custa da dimensão 

democratizadora inerente à participação, ou seja, que o controle social é compatível com concepções 

altamente exigentes de participação”. (GURZA LAVALLE, 2013, p. 349-350, grifo nosso). 
492

 “La rendición de cuentas es una modalidad de control social altamente institucionalizada, que supone en 

algún grado la obligación de informar y de justificar, así como la presencia de mecanismos de sanción, …”. 

(GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2010, p. 52). 
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opera sobre processos decisórios governamentais; 3) os polos da relação de incidência 

social são, de um lado, cidadãos e atores coletivos e, de outro, governo e suas repartições. 

O controle social opera por fenômenos de interação, e não apenas por uma relação 

ou vínculo isolado
493

. As relações, no controle social, apenas se estabelecem caso haja 

vínculos entre as partes, ou seja, a existência de acordos explícitos ou implícitos que 

obrigam as partes a se corresponderem
494

.  

Os vínculos são de naturezas diversas, inclusive jurídicas
495

, e decorrem da 

dinâmica dos interesses em jogo no cenário analisado. Nesta forma analítica de observar o 

fenômeno, e valendo-se dos elementos conceituais da proposta de arquiteturas 

participativas (ISUNZA VERA; GURZA LAVALLE, 2012)
496

 essas interações ocorrem 

em lugares especiais – as interfaces –, esferas marcadas por relações de desequilíbrio de 

poder, o que pode permitir certas capacidades aos agentes, pelas trocas que viabilizam
497

. 

A distinção que faz a proposta analítica do controle social identifica o fenômeno em 

sentido amplo: tanto as interações estabelecidas entre o cidadão e as instâncias do governo, 

como as interações que ocorrem por atores coletivos com essas mesmas instâncias. A 

diferença entre essas duas possibilidades de incidência social é a presença ou ausência de 

mecanismo de responsabilização e sanção: para os proponentes, o cidadão não realiza um 

típico mecanismo de prestação de contas (accountability)
498

, porque não dispõe de 

mecanismo de responsabilização e sanção dos agentes públicos. 

É em função dessa característica que a abordagem supra referida afirma que a 

relação direta que se estabelece entre cidadãos e as esferas do governo é um fenômeno de 

                                                           
493

 Como é o próprio da dinâmica dos controles burocráticos, cujo fenômeno se esgota em uma relação 

jurídica, onde a norma implica as partes em relação de poder e sujeição (Cf. seção 4.1.2) 
494

 Pensando no exemplo do vínculo da accountability eleitoral, regras especiais – no caso, expressas nas 

normas constitucionais - determinam momentos de interação entre eleitores e candidatos em certo intervalo 

de tempo: o momento eleitoral. Sabidamente, é uma vinculação fraca, porque o voto não constrange nem 

impõe ônus direto capaz de produzir no eleito a necessidade de corresponder à expectativa do seu eleitor. (Cf. 

considerações do capítulo 1). 
495

 O aspecto explícito desses acordos, certamente, pode implicar a institucionalização jurídica de relações de 

direitos e obrigações, de poder e sujeição, ou apenas de indução.  
496

 Cf. Capítulo 1, seção 1.3. 
497

 Retome-se o conceito de interface (Cf. capítulo 1): “O conceito de interface – social, estatal ou 

socioestatal — remete à ideia de um espaço constituído por sujeitos intencionais, cujas relações - na maior 

parte das vezes — assimétricas com outros sujeitos estabelecem um espaço de conflito, de negociação e 

disputa”. (ISUNZA VERA; GURZA LAVALLE, 2012, p. 109). A assimetria de poder presente nessa 

abordagem sobre a interface alinha seu conceito às ideias centrais da proposta de Moreira Neto (1992b), em 

especial à perspectiva analítica do fenômeno do poder, que está implicado em circunstância concreta de 

discrepância de capacidades.  
498

 O trabalho cita como exemplo, o mecanismo de ouvidorias ou sistema de queixas, como o mecanismo 

mais tradicional de controle social do cidadão. (GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2013, p. 31) 



223 

 

interação mais fraco quanto aos efeitos de controle do que aquele que implica atores 

coletivos perante o governo.  

Em termos puramente jurídicos, contudo, esta diferença não existe: nem cidadãos 

nem os grupos organizados atuam, nessas interações, por mecanismos jurídicos capazes de 

estabelecer uma relação direta de poder e sujeição com as esferas do governo
499

. Cidadãos 

e atores coletivos, portanto, têm o mesmo status jurídico de capacidades para realizar a 

incidência social sobre as decisões governamentais: ambos podem exercer seus direitos 

gerais de petição e ação, podem protestar, sustentar posições e opiniões nas mídias, etc., 

para provocar os controles de toda natureza sobre as decisões governamentais.  

A diferença de poder entre cidadãos e atores coletivos para fins de efetividade dos 

fenômenos de controle social – identificada pela análise da ciência política como existência 

de mecanismos de responsabilização/sanção – não é jurídica.  Ela se assenta em 

capacidades ou poderes reais que somente esses atores coletivos podem manifestar (cuja 

compreensão teórica e concreta pelo direito certamente demanda estudos de diversos 

campos do conhecimento) e que – no âmbito da abordagem juspolítica do poder - parecem 

decorrência da concentração do poder social
500

. 

Pode ser útil para assimilar essas diferenças concretas de poder o entendimento do 

fenômeno de interação como troca de bens (bens concretos, informações e poder) entre os 

sujeitos intencionais nas interfaces, conforme referido na seção 1.3 do capítulo 1. Em 

termos jurídicos, no âmbito dessas interações, o agente público está obrigado apenas a 

observar os procedimentos de resposta ao direito de petição ou de ação, e essa obrigação é 

igual tanto em relação aos cidadãos quanto aos atores coletivos. Em ambos os casos, o 

agente público dá seguimento aos ritos jurídicos formais de resposta e isso implica que sua 

conduta é considerada adequada à lei, independentemente do que faça em relação ao 

mérito dos interesses manifestos nesses expedientes. Em termos de consequências jurídicas 

abstratamente consideradas, não há diferença na atuação esperada do agente público nessas 

interações, independente de quem seja o ator social que compareça (cidadão ou coletivo).  

                                                           
499

 Cf. as considerações da seção 4.1.2, o cidadão exerce um direito subjetivo, mas não marca uma relação de 

sujeição jurídica porque não tem poder de impor medida ou consequência ao governo ou seu agente.  
500 Esta percepção também está presente no campo jurídico, ainda que de forma apenas intuitiva, como 

demonstra a maioria dos diagnósticos de controle social e, mesmo, alguns de participação. Quanto a isso, 

fazemos referência às breves considerações conceituais da doutrina administrativista sobre o controle social 

(Cf. subseção 4.1.2), muitas das quais destacam o poder da organização dos grupos sociais como fator 

relevante para a efetividade deste controle. Merece destaque a percepção de Maria Sylvia Zanella Di Pietro 

que, em 1992, indicava como campo propício ao desenvolvimento da participação o caminho da 

judicialização de pautas por atores coletivo, sugerindo o uso da legitimidade ativa para ação popular por 

esses grupos, já que nas mãos do cidadão, esse instituto perderia grande parte de sua eficácia. (Cf. DI 

PIETRO, 1992, p. 37-38. Conferir, também, a subseção 4.1.1.1).  
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A diferença está nas relações concretas de poder. A incidência do cidadão não tem 

tanto potencial para constranger o agente público a pautar seu interesse nas decisões 

quanto a incidência dos atores sociais. Isso porque o impacto do cidadão isolado não tem 

força para implicar os agentes públicos em relações de efetiva correspondência, ou seja, 

não oferece bens para operar as trocas elementares nessas interações.  

Já a interação que os grupos sociais organizados fazem em sua incidência política 

perante as instâncias governamentais tem maior potencial para produzir constrangimentos 

e obrigar o agente público à correspondência das demandas, ao menos a pautá-las. Isso 

porque esses atores podem oferecer vantagens reais que interessam aos agentes públicos, 

em especial, informação, serviços, apoio político, etc (POGREBISNCHI, 2012) 
501

. 

Nesse caso, o controle social realizado com a intervenção de atores intermediários 

nessas esferas, operando por representação de interesses, grupos ou pautas políticas 

subrepresentadas, conecta esses atores intermediários à sociedade também em relações de 

controle que incluem suas dinâmicas próprias de correspondência (responsabilidade e 

sanção).  

É neste contexto que a pluralização dos espaços de interação entre agentes públicos 

e a sociedade ampliou as oportunidades de realização da política, com destaque para os 

arranjos participativos nas burocracias das políticas públicas. E é neste sentido, portanto, 

que as inovações democráticas participativas interessam a este trabalho: como expedientes 

jurídicos de controle social perante as estruturas do governo
502

, pelo potencial que têm de 

implicar novas oportunidades de interações entre organizações da sociedade civil e agentes 

do governo. 

Essa pluralização institucional é manejada por mecanismos jurídicos no arranjo 

institucional das políticas públicas, implicando esses atores coletivos em posições 

subjetivas perante as burocracias, ao prever atribuições relativas à participação em 

conselhos, em conferências, em audiências públicas, etc.    

Quanto aos polos da relação de incidência social, os sujeitos desses fenômenos são 

os cidadãos e atores da sociedade civil, ou atores coletivos. Há importantes desafios para 

o direito neste aspecto, especialmente o de superar o binômio indivíduo-Estado e debater 

questões importantes sobre a interação com corpos intermediários. Duas questões se 
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 Pogrebinschi destaca que os representantes eleitos têm estímulos a encampar demandas apresentadas nas 

conferências nacionais, permitindo que temas ou grupos politicamente subrepresentados no sistema político 

se qualifiquem para a esfera pública. (POGREBINSCHI, 2012, p. 43). 
502

 Governo, neste caso, em virtude da necessidade que a dinâmica das políticas públicas implica, 

compreendendo as esferas administrativas e as relações políticas do governo, dependendo do momento do 

ciclo da política em que se esteja analisando o fenômeno de incidência social. 
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apresentam inexoravelmente neste debate: a definição de públicos legitimados e a própria 

representação política nesses espaços ou de inclusão de interesses, com todas as questões 

procedimentais aí implicadas.    

Não se pretende oferecer respostas, obviamente, apenas algumas considerações, 

ainda intuitivas, decorrentes do enquadramento desses fenômenos participativos como 

controle social do exercício do poder pelo governo. 

Destaque-se que há consequências práticas quanto a pensar aspectos 

procedimentais da participação conforme se trate de expediente de controle social ou de 

participação direta. Como controle social de políticas públicas, o regime é a soma das 

delimitações juspolíticas do exercício do poder e do estatuto das liberdades fundamentais, 

ou seja, é o regime jurídico da influência social sobre processos decisórios, e não o do 

compartilhamento decisório.  

Essa constatação importa diferentes diretrizes para pensar problemas e soluções 

procedimentais, que podem ser resolvidas no âmbito de análises particularizados de 

arranjos jurídico-institucionais, campo aberto para que a teoria jurídica das políticas 

públicas desenvolva estudos sistemáticos sobre públicos afetados, interessados e 

conflitantes no entorno de certas questões implicadas no seu objeto, a ação governamental. 

Debater sobre públicos legitimados nos arranjos jurídico-institucionais de controle 

social de uma política pública em perspectiva particularizada já está colocado para o 

campo há bastante tempo (FUNG, 2004; 2008)
503

; pode ser possível fazê-lo através do 

método de simplificação
504

 do “Quadro de Referência de uma Política Pública” (BUCCI, 

2016)
505

, que foi pensado para facilitar a identificação dos atores envolvidos, processos, 

                                                           
503

 Archong Fung (2004) já propôs o debate sobre minipúblicos há mais de uma década e suas ideais indicam 

que nem todo mundo participa e que a conformação dessas esferas depende dos objetivos do procedimento 

(Cf. Capítulo 1). 
504

Para o autor, sendo a política pública uma unidade composta de diversos elementos (atores, tempo, 

subsistemas, disputas técnicas, disputas políticas, recursos, valores, interesses), a análise mediante 

simplificação é abordagem científica capaz de produzir proposições mais gerais, replicáveis, falseáveis, 

passíveis de confirmação por experts, objetivamente controláveis através do método (SABATIER, 2007). 
505

 O Quadro de Referência de uma Política Pública elaborado por Bucci é um caminho metodológico de 

análise das ações governamentais sob o ponto de vista jurídico, a partir de categorias e elementos a serem 

concatenados para  a unidade de ação. As categorias oferecidas de sistematização dos elementos jurídicos e 

políticos de uma política pública permitem a visualização da ação governamental sob o ponto de vista 

institucional, sendo que a institucionalidade se expressa em regras e procedimentos que os indivíduos 

adotam. A adoção desse método analítico se justifica no fato de que instituição nada mais é que o poder 

organizado pela estabilidade das regras jurídicas. Nessa perspectiva, cada política pública pode ser 

caracterizada como um grande arranjo de estratégias que consideram o conjunto de incentivos 

gerados pelas regras e procedimentos.  Os vários elementos que organiza podem ser sintetizados em três 

focos: 1) A organização do programa de ação (quais os elementos da política e como se relacionam); 2) A 

identificação dos papéis institucionais; 3) A finalidade pretendida, no sentido político e social: o sucesso da 

agregação de interesses com a criação e implementação do programa. (BUCCI, 2016). 
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recursos, dentre outros elementos de conformação institucional da dinâmica 

governamental, com o objetivo de estudos jurídicos. 

Uma das referências a orientar estas análises pode ser, também, o debate sobre 

policy community
506

, já que uma das orientações para a definição dos legitimados é analisar 

os envolvidos no âmbito dos subsistemas de políticas públicas (ALMEIDA, 2015, p. 231 a 

233), ambientes nos quais pode-se assimilar os vínculos que implicam representantes e 

suas bases, conflitos entre os diversos atores socioestatais implicados, bem como a 

identificação dos interesses que estão dentro e fora do Estado.  

Essas questões não apenas permitem julgar elementos para pensar soluções 

procedimentais como também promover o monitoramento dos atores implicados em certos 

espaços, permitindo a politização do debate sobre quem os ocupa e limitando a sua 

indevida apropriação (Ibid., p. 234-236). Tal reflexão também inclui a possibilidade de se 

construir críticas concretas ao uso dos expedientes participativos como fonte de 

legitimação meramente formal de decisões públicas, que muito se sustenta pelo uso da 

categoria “sociedade civil” em uma perspectiva homogênea. 

As relações entre os representantes da sociedade civil que aparecem como 

intermediários nesses espaços e as bases que os legitimam a falar em nome de determinado 

grupo ou tema é questão tanto para a ciência política, quanto para o Direito.  A análise dos 

ritos procedimentais pode ser boa fonte para avaliar a legitimidade de segmentos e 

categorias representadas (Ibid., p. 234)
507

.  

Por fim, também merece reflexão o paradigma da igualdade procedimental, que é 

baliza de diversos valores no âmbito da Administração pública e para todo o direito
508

. No 

caso analisado, a composição da CONAE 2010 teve características nada triviais: os 

segmentos contemplados foram, expressamente, objeto de acordos políticos e a 
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 Cf. capítulo 1. 
507

 Certas formas de seleção de representantes da sociedade civil em estruturas participativas fixas, como os 

conselhos, podem ajudar a distinguir atores intermediários realmente legítimos, que falam em nome de 

legítimos interesses públicos e sociais, daqueles que servem apenas para mascarar falsas institucionalidades 

participativas, cuja missão é dar ares de legitimidade a decisões governamentais. Certamente há diferenças 

entre colegiados que permitem eleições de representantes por bases sociais de interesses específicos do 

campo, daqueles em que é o chefe do executivo, de forma arbitrária, quem simplesmente indica 

representantes da sociedade civil em geral. As regras de procedimentos que habilitam à participação nas 

audiências, consultas, conferências, etc, também têm potencial para desvelar o bom ou o mau uso da 

experiência participativa.  
508

 Uma pesquisa empírica comparativa entre os procedimentos das audiências públicas convocadas por 

ocasião das duas reformas do Plano Diretor do Município de São Paulo (gestões Kassab e Haddad) 

identificou distorções participativas, com a prevalência numérica de alguns tipos de públicos sobre outros. A 

diferença numérica entre os públicos representados naquelas audiências levou o trabalho a uma reflexão 

sobre a necessidade de medidas de caráter regulatório para contornar este problema. (ARAÚJO, 2016). 
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distribuição de assentos não apresentou nenhum padrão equitativo
509

, nem entre as 

categorias de delegados, nem dentro delas. No setor social de articulações em defesa do 

direito à educação, dos 120 (cento e vinte) assentos reservados no regimento interno 

(BRASIL; MEC, 2010f), a CNDE teve 54 (cinquenta e quatro) e o Compromisso “Todos 

pela Educação”, 04 (quatro)
510

. 

Esta não é uma questão a qual se possa dar uma resposta simples e é a que mais 

evidencia o problema de se operar análises das experiências participativas de forma 

isolada, sem considerar a sua inserção em todas as outras esferas (ALMEIDA, 2016). Se a 

igualdade é o paradigma geral e indiscutível, então a conclusão inevitável é a de este 

requisito não foi observado na CONAE. Evidentemente, a questão é mais complexa.      

Como ponto de partida teórico desta reflexão, este trabalho adota o compromisso 

democratizante da teoria participacionista: pensar a inclusão de temas ou interesses sociais 

subrepresentados no sistema político tradicional, o que destaca a dimensão real do conflito 

de interesses, caso a caso. Isso, de imediato, inspira questões sobre dois aspectos: 1) a 

discutível legitimidade da prevalência de interesses politicamente majoritários nestes 

espaços, especialmente porque a gênese histórica das instituições participativas brasileiras 

foi pensar políticas sociais
511

; 2) exclui, de forma determinante, a mera perspectiva de 

gestão, que não reconhece conflitos políticos. 

Como caminho metodológico para esta reflexão, a proposta é debater a questão pela 

análise particularizada dos subsistemas de política pública, mapeando atores implicados no 

interesse ao redor do qual orbita a ação do Estado e a incidência dos agentes econômicos e 

sociais envolvidos, ao que, novamente, o Quadro de Referência de uma Política Pública 

(BUCCI, 2016) pode ser útil.  

A título de exemplo, partindo do caso estudado, pode-se apontar que as duas 

articulações em torno da política de educação
512

 movem-se por objetivos discursivamente 

próximos
513

 
514

, mas seria necessária uma pesquisa específica para julgar suas respectivas 

                                                           
509

 Cf. Quadro 05. 
510

 A Coordenação dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CORDE), a Federação das APAES, Federação 

Nacional de Síndrome de Down e Fórum Nacional de Inclusão tiveram 02 (dois) assentos cada; entidades de 

Representação Social do Campo tiveram 54 (cinquenta e quatro). 
511

 Cf. capítulo 1. 
512

 Para Lara Elena Simieli, CNDE e o “Todos pela educação” ocupam o lugar de coalizões em conflito no 

entorno das esferas decisórias nacionais da política de educação (SIMIELI, 2008). 
513

 Objetivo do Movimento Todos pela Educação: engajar o poder público e a sociedade brasileira no 

compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade. (Cf. 

TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2017). 
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posições na dinâmica dos interesses do debate sobre o uso dos recursos públicos para a 

política de educação, questionando-se, dentre outras coisas: posição perante o governo (se 

contestatória ou de apoio), histórico e composição das entidades, formas de ação, 

enraizamento social, comunicação social, a natureza dos seus financiadores, etc. São 

diversas as questões implicadas que devem pesar sobre o juízo da legitimidade que se pode 

fazer das intervenções desses atores na esfera pública para tratar de um tema tão 

conflituoso
515

.  

Além de estudos particularizados que levantem esses dados para fins de julgamento 

da conformação desse público, importa destacar a necessidade do debate sobre a extensão e 

a natureza do poder discricionário da autoridade governamental que convocou o processo e 

assim determinou a composição dos assentos daquele setor em função de acordos 

celebrados com os atores sociais (FERNANDES, 2010, p. 1034). Isso certamente demanda 

a ampliação sobre o aspecto político da discricionariedade e formas de se tutelar o eventual 

uso arbitrário desse poder para conformar maiorias eventuais e comprometer o caráter 

efetivamente democratizante a que se propõem essas experiências.  

Por fim, descrição do fenômeno como a incidência sobre processos decisórios 

governamentais confirma a pertinência desta proposta para o tratamento no âmbito da 

abordagem da teoria jurídica das políticas públicas, comprometida com a dinâmica da ação 

governamental. Incidir sobre processos decisórios governamentais é uma definição muito 

ampla da ação pública: num sentido genérico, pode se referir às grandes decisões na 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas; num sentido mais analítico, 

compreende uma gama de micro interações, porque na perspectiva da categoria jurídica do 

processo, decisões são as inúmeras emanações da autoridade que dão impulso oficial à 

ação governamental (BUCCI, 2013).  

Essa dimensão específica, dentre os elementos analíticos do controle social - a 

incidência sobre processos decisórios - tem reflexos diretos para definir a amplitude da 

                                                                                                                                                                                
514

 Objetivo da CNDE: efetivação e ampliação das políticas educacionais garantia do direito a uma educação 

pública, gratuita, inclusiva, laica, e de qualidade no Brasil. (Cf. CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO 

À EDUCAÇÃO, 2017). 
515

 Considerando os dados disponíveis na pesquisa de SIMIELI (2008, p. 128), um breve exercício, 

certamente não exaustivo de todas as dimensões do critério, pode explicar a racionalidade do que se sustenta 

neste trabalho, em termos práticos. Utilizando-se a dimensão do financiamento dessas coalizões, tem-se o 

seguinte quadro comparativo: 1) o movimento “Todos pela Educação” é mantido por cotas das empresas e 

institutos empresariais fundadores, dentre eles, fundações privadas, nacionais e internacionais, ligadas à 

educação privada (SIMIELI, 2008, p. 128; ver também TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2017) e conta com 

parceiros; 2) a CNDE não tem mantenedores ou fontes próprias, apenas parceiros, pelo que depende de 

múltiplas relações de confiança para obter e manter suas fontes de financiamentos (Cf. Capítulo 2; CARA, 

2017, CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO A EDUCAÇÃO, 2017).  
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análise empírica dos casos: as inúmeras esferas de decisão que ordenam juridicamente a 

ação governamental reúnem no seu entorno diversos atores interessados, portanto é um dos 

pontos relevantes na análise dos fenômenos, implicando como elemento central das 

pesquisas o conhecimento sobre as competências relevantes para a tomada de decisão 

governamental
516

.  

Por fim, na base das inúmeras interações que marca a incidência sobre processos 

decisório, implicando atores sociais entre si (cidadãos e grupos) e com as burocracias do 

Estado, está presente, com maior ou menor capacidade de produzir efeitos, mecanismos 

jurídicos que estabelecem vinculações mediante posições subjetivas e objetivas: direito 

de petição, a criação do conselho setorial ou a realização de conferência no setor de 

política pública como arranjo institucional, o direito de certo segmento ao assento no 

conselho, a vaga de delegado na conferência, a obrigatoriedade de realizar audiência 

pública ou consulta pública, as regras procedimentais, etc. 

Em suma, o mecanismo jurídico tem funções de variar os custos da incidência 

social sobre o governo, fomentando ou desencorajando a participação e o controle, pelo 

poder que têm de implicar os atores nas interações, determinando os tipos de dinâmicas 

sociais para exercer influência. Essa é a racionalidade de se considerar que o estatuto 

constitucional atribui e distribui poderes e competências ao Estado, que exerce poder 

político de inteira conformação jurídica. O poder social, contudo, não opera por 

competências, em sua maioria
517

, mas por mecanismos jurídicos que modificam os custos 

da intervenção.  

Portanto, os expedientes jurídicos operam como mecanismos de poder no 

interesse da incidência social, cuja potência e capacidade de influência variarão pelos 

inúmeros fatores acima tratados, mas especialmente pela forma de atuação que os atores 

sociais implicados puderem desenvolver.    

Como exemplo, pode-se analisar brevemente como se estruturou o controle social 

do PNE a partir dos inúmeros expedientes jurídicos de interação socioestatais.  

                                                           
516

 No estudo de caso aqui realizado, a formulação do planejamento da educação é, por determinação 

constitucional, decidida em lei. Portanto, é um processo político decisório que supera a dimensão puramente 

executiva das decisões nessa política pública. Deste modo, a investigação da incidência de atores sociais 

demandou o recorte proposto: a análise isolada da CONAE 2010 não faz sentido, porque não é a esfera de 

decisão pública relevante acerca desta política; por outro lado, não é possível compreender o conflito entre os 

poderes executivo e legislativo na tramitação do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, marcado pelo oferecimento 

de tantas emendas. 
517

 A menos que se refira a criação de órgãos participativos com competências específicas, como é o caso dos 

Conselhos, ou mesmo, as competências que couberam aos atores sociais na organização da CONAE 2010 

que, na condição de membros da Comissão organizadora, acessaram verdadeiras competências jurídicas. 
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4.4. Expedientes jurídicos do poder social: uma leitura juspolítica dos elementos do 

caso 

 

 

A construção da narrativa do capítulo 3 implicou reformulações em movimento 

reflexivo constante entre as três dimensões deste trabalho interdisciplinar: a leitura da 

ciência política, o olhar sobre a narrativa da incidência social e os elementos da dogmática 

jurídica que elas implicavam, dirigidos pela perspectiva prévia de identificar e trabalhar os 

mecanismos jurídicos da influência narrada.  

A decisão de adotar as categorias de capacidade política e jurídicas na lógica da 

apresentação do caso antes de apresentar seu desenvolvimento teórico (neste capítulo) teve 

o sentido de demonstrar o caminho desta construção. Portanto, parece pertinente, neste 

momento, um breve exercício de leitura do caso sob a perspectiva das reflexões da 

capacidade de influência.  

As oportunidades de interação socioestatal estabelecidos no arranjo jurídico-

institucional da Lei do PNE para o controle social da sua implementação e avaliação são 

similares à dinâmica de incidência social da sua formulação; por isso também receberam 

um tópico nesta seção.  

 

  

4.4.1. A incidência da CNDE na formulação do PNE: elementos de poder em uma 

narrativa de influência 
 

 

O capítulo 3 procurou descrever os mecanismos de poder operados pela CNDE na 

sua incidência sobre a formulação do PNE, incluindo a fase participativa da CONAE 2010. 

Para tanto, procurou-se identificar as formas de atuação e os resultados compreendidos no 

fenômeno cujo marco inicial é a convocação da CONAE 2010, em 2008, e a sanção da Lei 

do PNE, em junho de 2014. Analisar a atuação visou identificar os meios da capacidade de 

influência; analisar os resultados importou pela própria implicação que têm com a eficácia 

da incidência e, diretamente, com a evidência concreta da alegada influência. 

Como marcos objetivos, a incidência da CNDE dirigiu-se para: 1) conformar o 

Documento Final da CONAE 2010 (Eixo V) às direções da sua pauta política; 2) 
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conformar a formulação do PNE (Meta 20) ao conteúdo da CONAE 2010. Esses objetivos 

implicaram ações estratégicas para superar obstáculos e constrangimentos. 

Quanto a incidência na CONAE 2010, a superação dos obstáculos para exercer 

influência compreendeu, basicamente: 1) compor o público convocado; 2) atender as 

regras para emendar os Documentos da CONAE. 

A conformação do público convocado para debater a educação na CONAE 2010 

esteve sujeito à critérios discricionários, considerando que decorreu de acordos entre as 

entidades e o MEC (FERNANDES, 2010) e que não havia nenhuma regra jurídica clara a 

definir quem seriam os legitimados deste debate. Neste aspecto, é relevante observar – 

conforme o caso deixa evidente – que a pauta da CNDE a colocava em posição 

contestatória em relação ao governo federal, o que ficou claro depois do debate 

participativo, a partir do oferecimento do Projeto de Lei 8.035, de 2010.  

Carece de rigor científico, certamente, afirmar que apenas uma causa seja capaz de 

explicar fenômenos sujeitos a tantos condicionantes – como a conformação deste público 

nos acordos junto ao MEC. Mas é possível destacar alguns fatores, pertinentes a reflexão 

deste trabalho. 

No caso da CNDE, a relevância de sua posição perante a política pública 

educacional, no contexto da realização da CONAE 2010, decorreu de um complexo de 

fatores, ligados à sua atuação anterior e seus métodos de incidência, mesmo diante de sua 

posição contestatória ao governo. O foco da entidade sobre o financiamento da educação 

pública a partir de 2002, naturalmente, já havia desenvolvido uma numerosa cadeia de 

interações e interlocuções; somado a isso, suas diversas estratégias, como a produção do 

conhecimento, a comunicação social, a articulação institucional, etc., formam um conjunto 

de fatores que tem peso para explicar sua presença no debate, com destaque para a reserva 

regimental de 54 (cinquenta e quatro) assentos. 

Em suma, sua capacidade de influenciar a decisão sobre a composição do público 

da CONAE 2010 decorreu – dentre outras coisas – de poderes advindos dos seus 

diferenciais enquanto organização da sociedade civil, auferidos no histórico de atuação 

estratégica pelo uso de todos os meios lícitos para exercer influência sobre o poder. 

Compreendem capacidade de articulação institucional, produção de informação, 

comunicação social, incidência e pressão sobre autoridades, etc. O componente jurídico de 

sua capacidade – o estatuto das liberdades fundamentais – acessível a todos os grupos 

sociais, não foi o diferencial. 
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Quanto ao objetivo de ocupar o debate da CONAE – que concretamente implicou 

superar obstáculo para emendar os Documentos da conferência – dois conjuntos de 

fenômenos importam: 1) a incidência que buscou na própria conformação das regras e na 

organização da CONAE; 2) as estratégias para vencer as barreiras do procedimento e 

inserir sua pauta no Documento Final da conferência. 

Quanto à possibilidade de exercer influência direta sobre as próprias regras e 

organização do debate da conferência, pode-se dizer que as posições subjetivas que a 

CNDE ocupou ao buscar assento na Comissão Organizadora Nacional, na Comissão de 

Sistematização e, mesmo, na Coordenação do Eixo V, lhe franquearam acesso a poderes 

jurídicos específicos, quase ao modo de competências. Tais posições subjetivas 

funcionaram como poderes para exercer influência direta sobre os colegiados, porque 

representaram a garantia jurídica de estar no ambiente dessas deliberações.  

Neste caso, sua capacidade de influência teve um diferencial jurídico, pela posição 

subjetiva que ocupou no arranjo institucional do fenômeno participativo, não apenas no 

uso de seus poderes de persuasão. A posição subjetiva, juridicamente analisada, lhe 

conformou poderes especiais para interferir na construção do debate porque vinculava 

todos os envolvidos à relação de deliberação; contudo, sozinha não teve potencial 

explicativo da capacidade de influência, porque também dependia de outros diferenciais de 

poder, como articulação institucional, conhecimento técnico e legitimidade perante os 

demais membros das Comissões, para que a opinião do representante da CNDE fosse 

considerada pelo colegiado.  

Quanto a superar as barreiras impostas pelo rito das emendas (Quadro 7), o relato 

da seção 3.2.3 buscou registrar como a CNDE fez uso de suas estratégias de ação para esta 

tarefa. Emendar o Documento Final demandou esforços para habilitar emendas em escala, 

nas etapas subnacionais, aprovar emendas e habilitar delegados na etapa nacional, o que 

demandou dos grupos sociais capacidade de organizar a presença em rede nacional e de 

construir algum grau de alinhamento de ideias.  

Habilitar delegados na etapa nacional demandou articulação da rede para garantir a 

presença na etapa local e, sucessivamente, na estadual, na qual seriam eleitos os 

representantes da etapa nacional. A regra exigia que o delegado nacional tivesse 

participado de todas as fases. Portanto, ter 54 (cinquenta e quatro) assentos regimentais 

(um elemento de sua capacidade juridicamente conformado na convocação) poderia nada 
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significar sem as capacidades reais apresentadas, pelas quais a CNDE habilitou, no 

mínimo, 52 (cinquenta e dois) delegados (Quadro 5A)
518

.  

Para habilitar emendas na etapa nacional, considerando a regra de quórum 

federativo (aprovar emendas em cinco unidades federativas), a principal estratégia foi 

produzir algum consenso nos textos das emendas, para que elas fossem identificadas como 

iguais, em rede nacional
519

. Para tanto, foram utilizados três instrumentos: o Encontro 

Nacional, o grupo de discussão virtual e o caderno de sistematização de emendas das 

etapas estaduais. 

Aprovar as emendas na etapa nacional demandou presença numérica e qualificação 

para o debate, o que a CNDE se empenhou em apresentar
520

. Além disso, a presença nos 

colóquios temáticos destacava as pautas debatidas pelos palestrantes, do que a CNDE fez 

uso estratégico (Quadro 06), direcionado desde a incidência sobre a regra do regimento 

interno que limitou o conteúdo do debate exclusivamente ao seu tema previamente 

determinado.  

Os resultados da incidência da CNDE (seção 3.2.4) confirmam sua capacidade de 

influência, que esteve assentada sobretudo em seus poderes concretos, decorrentes dos seus 

diferenciais enquanto movimento organizado. Os elementos jurídicos que lhe garantiram 

poderes diferenciais dentro da conferência foram poucos, mas importantes para 

potencializar o impacto de sua organização: habilitou 59% (cinquenta e nove por cento) 

das emendas debatidas no Eixo V na etapa nacional e aprovou 72% (setenta e dois por 

cento) deste volume. 

Ao conformar o conteúdo do Documento Final, como deixou claro os Quadros 9 e 

9A, a CNDE deu novo status a sua pauta de incidência política: a CONAE foi o sustento 

discursivo de sua intervenção na fase legislativa da formulação do PNE, como mostram os 

textos justificadores de suas emendas (Anexo 3). Neste sentido, a CONAE – enquanto 

                                                           
518

 Note-se (Quadro 5) que os delegados dos setores sociais obtiveram 547 (quinhentos e quarenta e sete) 

assentos regimentais, mas habilitaram apenas 384 (trezentos e oitenta e quatro), ou seja, 163 (cento e sessenta 

e três) a menos do que o previsto. Foi a segunda menor taxa de habilitação (72,2%) dentre os tipos de 

delegados (os indicados nacionais habilitaram apenas 54,88%).  
519

 Evidente, que isso implicou, antes, a presença em rede nacional, para que as emendas pudessem ser 

discutidas ao menos em cinco estados da federação.  
520

 A presença numérica era uma exigência especial para os grupos que pretendiam incidir sobre todos os 

eixos temáticos, como a CNDE (CARA, 2017). O rito do Bloco III – o bloco das emendas não aprovadas em 

cinco Estados, mas que pela regra do regimento reformulado, tiveram uma chance de habilitação na etapa 

nacional – demandou bastante organização, porque as emendas deveriam ser apresentadas por escrito no 

início da seção e, eventualmente, defendida a sua inserção no documento base consolidado. Apenas para 

considerar o Eixo V, 114 (cento e quatorze) das 149 (cento e quarenta e nove) emendas debatidas na etapa 

nacional estiveram no bloco III. A CNDE levou para discussão, neste bloco, 58 (cinquenta e oito) emendas 

(Quadro 8). 
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arranjo jurídico-institucional de participação, também funcionou como expediente de 

poder, numa análise macro de todo o processo. 

Contudo, essa influência não operou sobre a decisão governamental para a qual a 

CONAE foi convocada, porque a proposta de PNE do governo federal não contemplou 

diversos elementos debatidos na conferência acerca do financiamento (Eixo V e Meta 20 – 

Quadro 11). Neste ponto, destaque-se a negativa do governo em reconhecer a metodologia 

do CAQi quando ofereceu o Projeto de Lei 8.035, de 2010, que já havia sido objeto de 

Parecer favorável do Conselho Nacional de Educação, o qual o MEC não chegou a 

homologar.  

Assim, a capacidade de influência construída e potencializada pelo uso do 

expediente da CONAE 2010 refletiu sobre o processo legislativo, o que está evidente no 

volume de emendas que foram resultado de ação estratégica da CNDE para obrigar a 

ampliação do debate sobre os temas de seu interesse
521

.   

Na incidência perante a tramitação legislativa do PNE, o objetivo da CNDE era 

conformar o Plano ao conteúdo da CONAE 2010 e os principais meios de sua capacidade 

de influência foram: 1) a interlocução com Deputados Federais; 2) a construção das 

minutas de emendas legislativas e sua distribuição aos Deputados; 3) presença em 

Audiências Públicas; 4) o uso de mídias e da imprensa para a difusão de suas posições.  

Por esses meios de influência, a CNDE realizou importantes interações nesta 

interface, especialmente a primeira fase da tramitação do PNE na Câmara dos Deputados; 

isso está evidente na adesão dos deputados às suas propostas de emendas e na modificação 

estrutural da proposta do governo (seção 3.3.6). Não fez uso de poderes jurídicos especiais 

próprios, mas conseguiu obter o poder jurídico de emendar estruturalmente um projeto de 

lei, através da interação com os deputados federais. 

Sua capacidade de influência, nessa fase, operou-se apenas pelos diferenciais de sua 

atuação enquanto entidade da sociedade civil. 

Retomando a lição elementar de Moreira Neto segundo a qual força (poder de 

sujeição) e influência (poder de persuasão) podem demandar maior ou menor custo dos 

agentes conforme sejam ou não institucionalizados os seus mecanismos (MOREIRA 

NETO, 1992b, p. 83), importa considerar o seguinte: em termos de elementos jurídicos 

                                                           
521

 “Quem fez a conversão da CONAE para as emendas do Plano fomos nós, e aí a gente foi bem estratégico: 

a gente queria gerar uma avalanche de emendas. [...]. Claro, não são todas as emendas que seguem essa 

classificação ou que foram pautadas nas nossas emendas, mas assim... a prática de fazer emendas foi 

estimulada pela nossa estratégia de avalanche. O quê que a gente queria com a avalanche de emendas? A 

gente queria muitas emendas que retomassem o conteúdo do PNE[...]. Aliás, melhor dizendo, o conteúdo da 

CONAE para o PNE (porque nós vencemos a Conae, vencemos o governo)”. (CARA, 2017). 
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determinantes da capacidade de influência da CNDE, os únicos exemplos diferenciais 

estão associados ao arranjo institucional da CONAE (as posições subjetivas que ocupou na 

sua organização), tendo ela mesmo se tornado um fator diferencial da capacidade de 

influência. No mais, toda a incidência ocorreu pelo esforço de organização da CNDE. 

Nem todos os grupos sociais tem essa capacidade de organização para a incidência 

nem mesmo a CNDE se mostra capaz de sustentá-la em qualquer contexto, conforme 

deixou evidente o entrevistado ao descrever o cenário atual de sua mobilização, (CARA, 

2017). Deste modo, a institucionalização de mecanismos participativos nos arranjos das 

políticas públicas é importante medida de viabilização do seu controle social, porque reduz 

os custos dessa incidência. De certa maneira, o modelo de controle social 

institucionalizado no PNE reflete este diagnóstico e buscou viabilizar oportunidades de 

interação na implementação do plano.     

 

 

4.4.2. Arranjo jurídico-institucional do controle social na Lei do PNE:  expedientes de 

interação socioestatal 

  

 

A partir da análise da incidência da CNDE sobre a formulação do Plano Nacional 

de Educação, através da intervenção na CONAE 2010 e na tramitação do Projeto de Lei nº 

8.035, de 2010, é possível refletir sobre a racionalidade do controle social das políticas 

públicas enquanto um processo que envolve poderes de diversas naturezas, conforme a 

institucionalidade de cada campo de ação do Estado. 

Sob essa perspectiva, vários dispositivos da Lei nº 13.005, de 2014, podem ser 

analisados como mecanismos de poder, cuja utilidade para o controle social pode ser 

compreendida se analisados como oportunidades de interação entre atores socioestatais.  

Os artigos 5º e 6º do PNE vigente tratam, de forma geral, do controle social do Plano 

Nacional de Educação
522

. 
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 Art. 5
o
 A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de 

avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: I - Ministério da Educação - MEC; II - Comissão 

de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; III - 

Conselho Nacional de Educação - CNE; IV - Fórum Nacional de Educação. § 1
o
  Compete, ainda, às 

instâncias referidas no caput: I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos 

sítios institucionais da internet; II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das 

estratégias e o cumprimento das metas; III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público 

em educação. 

§ 2
o
  A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução  no cumprimento das 
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O Fórum Nacional de Educação (FNE), como uma esfera pública que reúne 

diversas entidades sociais da política de Educação, é uma aspiração antiga deste setor, 

desde a elaboração do primeiro PNE (2001-2010)
523

, foi objeto de debate e deliberação da 

CONAE 2010 e também alvo de emendas e tensões na tramitação do Projeto de Lei nº 

8.035, de 2010. Sua criação decorreu da Portaria 1407, de 14 de dezembro de 2010, 

alterada pela Portarias 502, de 09 de maio de 2012 e nº 1033, de 09 de dezembro de 2014, 

refletindo a composição da Comissão Organizadora Nacional da CONAE 2010
524

. 

O FNE ganhou competências consideráveis na lei do PNE, com destaque para a 

articulação das conferências nacionais e subnacionais de educação (art. 6º, §1º), a 

divulgação de resultados de monitoramento e avaliação e a possibilidade de propor a 

revisão do percentual de investimento público em educação (art. 5º, §1º). O FNE atua 

como Comissão Organizadora das Conferências
525

. 

A Lei do PNE estabeleceu também a obrigatoriedade de realização de 02 (duas) 

Conferências Nacionais no curso de sua execução, tanto para avaliar o desenvolvimento 

das metas e controlar o processo de implementação, quanto para subsidiar a elaboração do 

plano nacional de educação subsequente (art. 6º da Lei 13.005/2014).    

O desenho institucional das Conferências Nacionais – cuja importância ficou 

demonstrada pela experiência da CNDE - prevê a realização de prévias conferências 

                                                                                                                                                                                
metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em 

âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4
o
, sem prejuízo de outras 

fontes e informações relevantes.  Art. 6o  A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) 

conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e 

estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no âmbito do 

Ministério da Educação. § 1o  O Fórum Nacional de Educação, além da atribuição referida no caput: I - 

acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas; II - promoverá a articulação das 

conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as 

precederem. § 2o  As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos 

entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do plano nacional de 

educação para o decênio subsequente. 
523

 Conforme o relato do Capítulo 2, o PNE de 2001 também contou com grande embate entre a posição do 

governo federal e certos setores da sociedade civil, que ficou marcado pela discussão de dois projetos de lei, 

um do governo e outro a sociedade. O projeto sociedade civil foi objeto de construção no II CONED 

(Congresso Nacional de Educação), de 1997, realizado em Belo Horizonte. No documento em que 

apresentam esta proposta, há diversas referências a necessidade de retomada dos mecanismos de gestão 

democrática da educação, que haviam sido abandonados na discussão da LDB (BRASIL, 1996b) e outras leis 

de organização do ensino. O organismo mais importante desta gestão democrática era o Fórum Nacional de 

Educação, definido como “instância deliberativa do Sistema Nacional de Educação”. (FÓRUM NACIONAL 

EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA, 1997). 
524

 Recentemente, sua composição foi novamente alterada pela Portaria MEC 577, de 27 de abril de 2017. Tal 

alteração modificou substancialmente os mecanismos de escolha dos representantes da sociedade civil, 

implicando redução da participação e desconectando representantes de suas bases, ao prever também a 

indicação pelo Ministério da Educação. (Art. 1º, parágrafos 2º a 9º). Isso modificou as relações de muitas 

entidades da educação com o governo, causando a saída em massa de entidades do FNE (Cf. BRASIL; MEC, 

2017). 
525

 Conforme observado nos Regimentos internos da CONAE 2014 e CONAE 2018. 



237 

 

municipais, intermunicipais e estaduais articuladas sobre um Documento Referência, sobre 

o qual ocorrem deliberações e do qual se extrai um Documento Final, o resultado formal 

do processo participativo. Não é por acaso, portanto, que este desenho institucional foi alvo 

de debates na tramitação legislativa do PNE
526

. 

Esses dois mecanismos de controle social conformam feixes de poderes políticos e 

jurídicos que permitem interação relevante de atores sociais com a institucionalidade da 

política de educação. 

Há outros elementos que fomentam a incidência social para o controle do PNE, cuja 

utilidade é menos aparente, mas que se apresentam como instrumentos de poder aos atores 

sociais na relação com a burocracia e com o sistema político relacionados à educação 

pública e ao planejamento da educação. 

Um deles é relatório a ser publicado a cada dois anos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (Art. 5º, §2º)
527

, que foi inserido 

na lei do plano por diversas emendas, uma delas da CNDE, cuja proposta era posicionar o 

Fórum Nacional de Educação na elaboração desse documento, aumentando a ingerência 

dos atores sociais que o compõem sobre esse mecanismo de transparência
528

. A proposta 

                                                           
526

 O artigo 6º do Projeto de Lei nº 8.035, 2010, sofreu 45 emendas, segundo o 1º Parecer do Relator 

(BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011d). Dentre as emendas ao substitutivo do relator, a emenda 

ESB 449 (BRASIL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011c) trouxe a determinação do seu desenho 

escalonado, com a expressão “precedidas de etapas municipais e estaduais”, que não integrava a proposta 

original. Não se trata de mero detalhe procedimental, porque a estrutura escalonada é uma característica das 

conferências típicas, oposta à característica das Conferências Livres (SOUZA, 2013), que revela a própria 

gênese histórica do instituto no Brasil e que é elemento institucional capaz de garantir um mínimo de 

correspondência aos poderes das instâncias subnacionais do federalismo. Não há uma regra absoluta a esse 

respeito, mas parece questionável, do ponto de vista democrático e do princípio federativo, que discussões 

políticas sobre decisões governamentais relativas a sistemas nacionais sejam viabilizadas por expedientes 

participativos que desconsideram esse escalonamento.       
527

 Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de 

avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: I - Ministério da Educação - MEC; II - Comissão 

de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal; III - 

Conselho Nacional de Educação - CNE; IV - Fórum Nacional de Educação. § 1º Compete, ainda, às 

instâncias referidas no caput:  I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos 

sítios institucionais da internet; II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das 

estratégias e o cumprimento das metas; III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público 

em educação. § 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução no 

cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e 

consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4º, sem 

prejuízo de outras fontes e informações relevantes. (BRASIL, 2014). 
528

 Segundo o 1º Parecer do Relator do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010, as emendas EMC n.º 97, 231, 680, 

916, 1027, 1130, 1392, 1405, 1458, 1732, 2043, 2255, 2354 e 2728 propuseram um parágrafo ao então Art. 

4º da projeto de lei, com a determinação de publicação de estudo, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), em colaboração com o Congresso Nacional e o Fórum Nacional 

de Educação, para aferir o cumprimento das metas do Plano. A redação é idêntica à proposta da CNDE, que 

também integrou o seu rol de emendas. A redação final do dispositivo, contudo, foi deslocada para o Art. 5º, 

§2º (Cf. nota supra) e excluiu a ingerência do FNE sobre a produção do relatório. 
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não foi acatada neste particular aspecto, mas o mecanismo de avaliação e transparência tem 

potencial para oferecer repertórios de pressão sobre o poder público.  

O modelo de construção do relatório proposto na emenda da CNDE atribuiria uma 

posição subjetiva aos atores sociais do FNE no procedimento decisório relativo à produção 

de diagnóstico, ou seja, criaria condições jurídico-institucionais para o contraditório 

político, pois implicaria atores sociais e estatais em relações de cunho jurídico, obrigando-

os à negociação neste ambiente de conflito: divulgar resultados de ações do governo. Isso 

conformaria um expediente jurídico mais propício ao poder social sobre a ação 

governamental na implementação do PNE, compondo um verdadeiro sistema de controle 

social. 

Em uma dimensão mais ampla do controle social, positivada a obrigação de 

implantar a metodologia do CAQi
529

 criou-se condições jurídico-institucionais para 

promover efetivo controle jurisdicional do cumprimento das metas do PNE. A definição de 

parâmetros objetivos para quantificar financeiramente a obrigação da União com o padrão 

de qualidade da educação (Meta 20, estratégia 20.6 e 20.7) em nível nacional deu 

exigibilidade jurídica ao instrumento de financiamento da qualidade, permitindo que seja 

acionado o controle jurisdicional sobre o seu cumprimento e viabilizando o uso da 

“justiciabilidade” com repertório de ação de algumas entidades
530

 
531

. 

É evidente que muitas questões de cunho processual ainda precisam ficar definidas 

neste tema, mas o êxito da inserção do instrumento de financiamento da qualidade da 

educação pública na lei do PNE acabou também viabilizando a possibilidade de acesso 

qualificado ao poder judiciário para exigir o cumprimento da medida, ampliando a 

percepção que se pode ter do âmbito do controle social das políticas públicas, implicando 

outras relações de controle da administração, como o jurisdicional.  

                                                           
529

 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 8, de 05 maio 2010. Estabelece normas 

para aplicação do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96 (LDB), que trata dos padrões mínimos de 

qualidade de ensino para a Educação Básica pública. 
530

 Cf. Capítulo 2. 
531

 Contingência de pesquisa: a judicialização do conflito sobre a implementação do CAQi já foi iniciada, não 

estando bem definidos os termos processuais em que esta disputa terá andamento. A Federação dos 

Municípios do Estado do Maranhão obteve decisão liminar para que a União fosse obrigada a adotar a 

metodologia do CAQi definida pelo Parecer CNE/CEB nº 08, de 2010, como critério de “valor por aluno” 

para fins do cálculo dos recursos destinados aos Municípios pelo FUNDEB. A decisão interessa aos 

municípios na medida em que amplia consideravelmente o volume de recursos a esses entes, mediante a 

complementação de verbas da União (função supletiva). (Cf. BRASIL; TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL, 2017). 
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CONCLUSÃO 
 

 

A proposta de estudar a participação em perspectiva jurídica, no âmbito do Direito 

do Estado e, especificamente, no Direito Administrativo, foi uma empreitada acadêmica 

muito inquietante e desafiadora, em função dos objetivos que foram estabelecidos e, 

especialmente, do contexto social e político em que se desenvolveu. 

Desde o oferecimento do projeto de pesquisa, em 2014, o cenário político brasileiro 

não parou de se modificar, e estes acontecimentos impactaram o curso desta reflexão. 

Naquele ano, a participação social foi alvo de conflituoso debate político, com a edição do 

Decreto Federal nº 8.243, de 23 de maio, que instituiu o Sistema e a Política Nacional de 

Participação (BRASIL; PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2014). Com a sua suspensão 

pela Câmara dos Deputados (BRASIL; CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2014d), sob 

razões paradigmáticas
532

, uma realidade de opiniões bem diferentes sobre o celebrado 

histórico brasileiro de participação se apresentou, revelando profundas discrepâncias entre 

o que se assimila sobre as instituições participativas
533

 
534

 e os avanços do debate teórico-

acadêmico. 

Isso determinou muitos dos contornos apresentados neste trabalho, em especial, o 

esforço de reunir e explorar conceitos elementares da Teoria Democrática e do próprio 

Direito Administrativo. 

                                                           
532

“Em detida análise da matéria, percebe-se a ostensiva e flagrante inconstitucionalidade do ato normativo 

que ora se pretende impugnar. O Decreto presidencial corrói as entranhas do regime representativo, um dos 

pilares do Estado democrático de direito, adotado legitimamente na Constituição Federal de 1988. [...] Na 

verdade, sob o manto de se aumentar a participação popular, o que o Governo faz é restringir esta 

participação àquele segmento social escolhido de acordo com a cartilha palaciana, impedindo o acesso amplo 

e irrestrito de todo cidadão, garantido, entre outros dispositivos, pelo art. 14 da Carta Magna, que reza: “A 

soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 

todos e nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II – referendo; III - iniciativa popular.”  
533

 “[...] Apenas quero destacar algumas reações paradigmáticas e controversas a respeito do sentido da 

representação e de qual é o papel da sociedade civil no processo democrático. Entre os debates calorosos que 

ocorreram, seja em veículos de comunicação de grande circulação, seja no interior do Congresso Nacional, é 

possível citar a ideia de que a PNPS [Política Nacional de Participação Social] afronta o Poder Legislativo e 

faz uma mudança de regime por decreto (do representativo para a participação direta). O editorial do Jornal 

estadão, de 29 de maio, chega a dizer “ora, a participação social numa democracia representativa se dá 

através dos seus representantes eleitos no Congresso, legitimamente eleitos”. Nada mais ilustrativo da 

limitada compreensão acerca do que constitui a representação democrática.” (ALMEIDA, 2015, p. 17). 
534

 “Do outro lado da pugna, e com espanto pelas reações desproporcionais suscitadas pelo decreto em certos 

segmentos dos meios de comunicação e dos formadores de opinião, e até mesmo no seio da Câmara dos 

Deputados, as vozes em defesa da PNPS e do SNPS fazem relembrar que as instituições participativas 

constituem a materialização institucional de preceitos consagrados na Constituição e que elas não ameaçam a 

democracia representativa, pelo contrário, enriquecem-na e a complexificam. Mais: parte nada desprezível 

dessas instituições foi criada mediante leis pelos poderes legislativos municipais, estaduais e nacional, de 

modo que mal poderiam ser entendidas como uma tentativa de suplantá-los” (GURZA LAVALLE; 

SZWAKO, 2014, p. 91-92).  
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Na sequência, o país entrou em um período de intensos conflitos políticos: após o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff, iniciou-se um processo de profundas reformas 

constitucionais - em especial a EC nº 95, de 2016, (BRASIL, 2016) - e legais sobre 

relevantes temas econômicos e sociais do país. Neste cenário, em que a disputa política 

transborda a todos os níveis das relações sociais, estudar participação sob a perspectiva de 

instrução decisória, formação de consenso, gestão, harmonia, eficiência, etc., pareceu 

descabido. 

O contato com a sistematização do debate sobre a participação na ciência política 

(capítulo 1) permitiu pensar outra abordagem jurídica sobre o tema, pela percepção de 

inúmeras questões que movem as linhas atuais daquele debate, em uma perspectiva que 

conjuga compromisso de transformação social com viabilidade institucional nas 

democracias representativas.     

No curso histórico da teoria participacionista apresentado em três gerações, a 

terceira e última situa o debate não em propostas ousadas de transformação democrática, 

mas no registro das inovações participativas como expedientes de fortalecimento de 

sistemas representativos, melhorando o nível institucional de interações entre representante 

e representados, tendo em vista a pluralização institucional da democracia ocorrida a partir 

da década de 1990 em boa parte do mundo.  

Neste registro, uma proposta enquadra as experiências de inovação democrática 

participativa - as audiências e consultas públicas, as conferências nacionais, etc – como 

expedientes de controle social, compreendido este como fenômenos de incidência social 

sobre processos decisórios, envolvendo relações entre cidadãos e atores da sociedade civil, 

de um lado, e as repartições do governo, de outro. A abordagem também implica a 

presença de atores intermediários entre os cidadãos e os governos nesses espaços de 

participação. 

Como representantes de interesses subrepresentados nos circuitos tradicionais do 

sistema político, a presença desses atores sociais ou coletivos intermediários traz para o 

debate questões de legitimidade da representação, que são relevantes tanto para a Ciência 

Política quanto para o Direito, por questões específicas, mas não distantes. As propostas 

teóricas das pesquisas das Conferências Nacionais, inspiraram a análise de processos de 

controle social numa cadeia ampla de atos e numa racionalidade que permitiu apresentar o 

caso de incidência social analisado pela perspectiva do conflito político.  

Assim, o fenômeno investigado foi a formulação participativa do Plano Nacional de 

Educação do período 2014/2024, da Lei nº 13.005, de 24 de junho de 2014, antecedido 
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pela realização da CONAE 2010. Tal conferência instruiu o Projeto de Lei nº 8.035, de 15 

de dezembro de 2010, debatido entre dezembro de 2010 e junho de 2014, marcado por uma 

ampla discussão com a sociedade civil e forte embate com o governo no âmbito do 

financiamento.  

O objetivo específico foi analisar a incidência social da Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação no curso do fenômeno, uma articulação de entidades e pessoas que 

figurou como representante da sociedade civil na defesa do direito à educação pública, que 

foi investigada por sua capacidade de influência no debate sobre o financiamento do PNE: 

na CONAE 2010, o recorte foi o Eixo V (financiamento e controle social) e no Projeto de 

Lei nº 8.035, de 2010, a Meta 20 do planejamento. 

Três elementos concretos implicados neste trabalho moveram o olhar de pesquisa 

todo o tempo para pensar as funções do Direito no âmbito do poder social: 1) a alegada 

influência da CNDE sobre o resultado da CONAE 2010 e do PNE; 2) o compromisso com 

ideais democratizantes que mesmo a terceira geração dos teóricos da participação, de 

objetivos mais modesto, sustentavam; 3) a ideia central de que mesmo sem efetiva 

capacidade decisória, as experiências participativas no registro do controle social deveriam 

ser capazes de interferir nas dinâmicas do poder, já que se dirigem a estes processos 

decisórios. 

Refletir as funções do direito implicou dois movimentos: 1) pensar um modelo de 

análise que correspondesse às questões implicadas no caso concreto; 2) problematizar de 

forma didática as abordagens dogmáticas do Direito Administrativo sobre a participação, 

que limitavam a absorção da proposta da ciência política de pensar participação enquanto 

expediente de controle social.  

Isso foi possível, primeiramente, a partir da contribuição imensurável da “Teoria do 

Poder”, de Diogo de Figueiredo Moreira Neto (1992b), que descreve manifestações de 

poder em linguagem juspolítica e que permitiu pensar categorias de capacidade de 

influência - capacidade políticas e capacidades jurídicas – como ferramentas para 

analisar os fatores determinantes do sucesso da incidência da CNDE.  

Para esta teoria, fenômenos de poder são descritos por três elementos 

concomitantes: subjetivos (vontade), objetivo (capacidade) e de eficácia, (o resultado 

aparente). O elemento objetivo é a capacidade, a vantagem que permite ao sujeito exercer 

domínio e que se revela no poder de sujeitar ou de influenciar, em resultados que podem 

ser descritos como coerção e persuasão. Como teoria jurídica do poder, reconhece que há 

expedientes jurídicos determinando fenômenos de sujeição (coerção) e de influência 
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(persuasão) e foram estas diretivas que levaram o olhar de pesquisa a percorrer os 

caminhos de capacidade manifestados e estrategicamente buscados pela CNDE no 

processo analisado. 

A análise demonstrou que as capacidades políticas – sem maiores diferenciais 

jurídicos em seu cerne - decorrentes do impacto da atuação anterior da CNDE (capítulo 2) 

lhe conferiram legitimidade perante atores sociais e estatais para compor o público da 

conferência como delegados (participante) e como membros da comissão organizadora 

nacional. Isso lhes permitiu acesso a outros mecanismos de poder em sua atuação 

estratégica: ocupou posições subjetivas de relevância na Comissão Organizadora Nacional 

e outros órgãos da conferência
535

 (capacidades jurídicas, do tipo competências 

administrativas).  

A partir da utilização destas competências (capacidades jurídicas), associadas a 

seus repertórios de ação (capacidade política), a CNDE conformou sua capacidade de 

influência no resultado da CONAE 2010, inserindo temas de sua pauta pública no 

Documento Final.  

O Documento Final da CONAE 2010, por sua vez, se tornou o discurso de 

legitimação da pauta da CNDE na tramitação legislativa no PNE, marcado por grande 

interlocução com congressistas de diversos partidos políticos, e se constituiu elemento de 

sua capacidade de influência no processo de emendas ao Projeto de Lei nº 8.035, de 2010: 

a CNDE foi responsável direta por mais de 70% (setenta por cento) do volume de emendas 

à meta 20 e o conteúdo dessas emendas está diretamente associado ao conteúdo das 

emendas que a entidade produziu ao Eixo V da CONAE
536

. 

A forma de analisar este caso não se acomodaria bem apenas no âmbito do Direito 

Administrativo, porque diversas características da abordagem e do caso conflitam com o 

tratamento dogmático da participação administrativa ou popular, compreendida como 

processo instrutório de processos decisórios. Analisadas as principais conformações do 

campo, observou-se que o tratamento dogmático situa a participação no discurso da 

eficiência da gestão, da produção do consenso e homogeneização de interesses, e que não 

apresentam elaborações para lidar com a presença de atores representantes de interesses e 

todas as questões de legitimidade que isso acarreta.  

A partir da polêmica doutrinária sobre participação e controle social e visando 

construir elementos para absorver o debate proposto pela Ciência Política - que situa as 

                                                           
535

 Cf. Capítulo 3, sobre os acordos para a constituição da Comissão Organizadora da CONAE 2010. 
536

 Cf. capítulo 3 e Quadros 9 e 9A. 
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inovações democráticas participativas como expedientes de controle social, - ofereceu-se a 

análise da conformação jurídico-analítica do controle social. As doutrinas identificam 

controle social no esquema de pensamento dos controles burocráticos (compreendo os 

elementos jurídicos de relação de sujeição, parâmetro legal e medida ou sanção), o que fica 

evidente no fato de que posicionam o tema no tópico dos controles da Administração. 

Contudo, ao descrever seus fenômenos, falam no registro da participação.  

Carlos Ayres Britto é categórico em suas reflexões: participação é o regime do 

compartilhamento do poder político; controle social é o regime de sua fiscalização e 

acompanhamento.   

Do esforço para tentar compreender os elementos jurídicos do controle social a 

partir das categorias jurídico-analíticas dos controles burocráticos ficou evidente que 

controle social não é passível de descrição nesta tipologia. Além disso, também não parece 

possível, nem útil, defini-lo em categorias exclusivamente jurídicas pelo simples fato de 

que não é, exclusivamente, manifestação de um poder jurídico: não conforma relações de 

sujeição ao modo dos controles burocráticos, nem dinâmicas de verificação de regularidade 

à parâmetro de legalidade (embora possa incluir expedientes de controle de legalidade). 

O controle social está associado ao elemento legitimidade do poder.  

A teoria jurídica da participação política de Diogo de Figueiredo Moreira Neto 

trouxe elementos que auxiliaram na acomodação destas ideias e enquadramento de 

processos participativos como expedientes de controle social, conforme a proposta de 

certas análises da ciência política. Suas didáticas lições associam os tipos de participação 

política dos cidadãos e seus grupos a momentos distintos no ciclo do poder – destinação, 

atribuição, distribuição, contenção, detenção e exercício – distinguindo, portanto, seu 

regime jurídico com base no regime jurídico do poder com o qual se relaciona. 

Nos níveis pré-constitucionais e constitucionais do ciclo do poder (destinação, 

atribuição e distribuição) a participação também tem assento constitucional e, portanto, a 

carga de exigências procedimentais que são peculiares aos regimes da participação como 

direito fundamental. Nos níveis da ordem jurídica já institucionalizada e operante, onde o 

poder se realiza nas formas jurídicas da detenção, da contenção e do exercício, 

conformam-se regimes diferentes. O exercício do poder é o campo da divisão funcional das 

tarefas do Estado (executivo, legislativo e jurisdicional), ou seja, das competências 

públicas. 

A participação política que opera no âmbito das decisões governamentais está 

inscrita no regime jurídico do exercício do poder e pode operar com ou sem 
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compartilhamento desse poder decisório, no caso das democracias semidiretas. O regime 

jurídico da participação direta tem base constitucional, no caso brasileiro, no Art. 14, 

incisos I, II e III (plebiscito, referendo e iniciativa popular). Fora dessas hipóteses, 

qualquer modalidade de participação política associada às decisões governamentais não 

está no registro de participação direta, porque não implica compartilhamento decisório de 

base constitucional (e suas exigências procedimentais próprias da igualdade formal). 

Portanto, em princípio, o enquadramento das experiências participativas brasileiras 

(audiências e consultas públicas, conferências, ouvidorias, etc.) como expedientes de 

controle social se mostrou juridicamente adequado, porque estes fenômenos participativos 

se apresentam como expedientes de interação com os representantes eleitos, para legitimar 

os processos decisórios, em regra sem compartilhamento de poder. Mesmo no caso dos 

expedientes com poder de deliberação vinculante – os Conselhos Setoriais e Orçamentos 

Participativos – sua conformação jurídica está assentada na legislação do ente competente 

para o exercício daquele poder, portanto, sob o regime que aquela legislação definir. 

Exatamente por estar situado no âmbito do exercício ordinário das competências 

públicas, estes expedientes participativos no entorno das decisões governamentais atraem a 

metodologia da teoria jurídica das políticas públicas como modo de pensar suas questões 

procedimentais. Sendo uma abordagem jurídica de Governo, não de Administração, lida 

naturalmente com a relação entre direito e política, com potencial para superar as 

limitações do tratamento restrito ao campo do Direito Administrativo. Seu método inclui 

direito, gestão, economia e ciência política, sem embaraços para tratar da fragmentação dos 

interesses sociais.   

Por essa abordagem, as questões implicadas na definição de públicos participantes 

ou segmentos legitimados a representar interesses no âmbito das experiências 

participativas, a questão da assimilação dos conflitos, os dilemas de igualdade participativa 

ou de representação podem ser resolvidas no âmbito de estudos particularizados de cada 

subsistema de política, para identificar atores implicados, interesses em disputa e a 

natureza dos conflitos, de modo a resolver estas questões em arranjos institucionais 

específicos.  

Mas a maior contribuição da teoria jurídica das políticas públicas para o tema da 

participação como expediente de controle social é que por sua abordagem vocacionada a 

promover a dinâmica do governo, de impulsionar a ação governamental a partir da 

construção de um regime de efeitos definido pelas posições jurídicas objetivas e subjetivas 

(arranjos institucionais e dos processos), pode ser também utilizada para promover a 
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dinâmica da incidência social, ao se pensar os mecanismos jurídicos que promovem 

poderes políticos específicos aos atores e os tornem detentores de efetiva capacidade de 

influência sobre o poder político-decisório. 

Compreendido o controle social como fenômenos de incidência social que se 

materializam em diversos expedientes de interação entre os atores envolvidos (cidadão, 

atores coletivos e governamentais),  é evidente que na base das inúmeras interações está 

presente, com maior ou menor capacidade de produzir efeitos, mecanismos jurídicos que 

estabelecem vinculações mediante posições subjetivas e objetivas: direito de petição, a 

criação do conselho setorial ou a realização de conferência no setor de política pública 

como arranjo institucional, o direito de certo segmento ao assento no conselho, a vaga de 

delegado na conferência, a obrigatoriedade de realizar audiência pública ou consulta 

pública, as regras procedimentais, etc. 

Como ficou evidente a partir da análise do caso da incidência da CNDE, o 

mecanismo jurídico tem funções de variar os custos da incidência social sobre o governo, 

fomentando ou desencorajando a participação e o controle, pelo poder que têm de implicar 

os atores nas interações, determinando os tipos de dinâmicas sociais para exercer 

influência. Por isso, em relação ao que pode fazer reduzir o custo da intervenção social, os 

mecanismos jurídicos funcionam como mecanismos de poder. 

O caso concreto analisado ajuda a pensar a relevância da institucionalização de 

mecanismos jurídicos de interação entre atores sociais e atores estatais. Diferentemente do 

setor social da saúde, por exemplo – cuja legislação constituiu as conferências de saúde 

como parte da estrutura orgânica do SUS
537

 –, não havia a previsão jurídica para a 

realização ordinária de Conferências Nacionais no setor da educação. Disso decorre que – 

em coerência com o regime do exercício do poder – realizar uma conferência dependa 

exclusivamente da decisão política do Governo, implicando muito mais esforços dos atores 

sociais. A CNDE mobilizou, há mais de uma década, para a realização deste processo 

(CARA, 2017; SIMIELI, 2008).  

                                                           
537

 “Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde. § 1° A Conferência de Saúde 

reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 

saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 

pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde; ” (BRASIL, 1990). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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Portanto, expedientes de participação institucionalizadas, como oportunidades de 

interação socioestatal, ainda que não vocacionadas a decidir, são mecanismos de poder 

social sobre o poder Estatal.  

Alguns apontamentos finais se impõem, como esclarecimento de posições e 

decisões tomadas no curso desta reflexão, até mesmo de conclusões a que esta pesquisa 

levou. 

1. As experiências de interação participativa analisadas como controle social de 

processos decisórios operam sobre subsistemas de políticas públicas ou ações 

estratégicas do governo;  

2. Por tratar de incidência social sobre políticas públicas, compreende controle 

sobre formulação, implementação e avaliação, ou seja, incidem sobre a função 

administrativa e política do governo; 

3. Em função de algumas políticas públicas terem conformação na lei, o controle 

social pode incluir a incidência sobre a tramitação legislativa; 

4. Analisar as experiências participativas como expedientes de controle social 

buscou debater elementos e conceitos para elucidar, em função do regime 

jurídico, as diferenças entre os fenômenos que ocorrem nas instituições 

participativas e a participação direta, visando contribuir para os esforços de 

desenvolvimento da precisão conceitual. Isso implica que:  

a. Estas experiências de controle social não estão no registro da 

Democracia Participativa, regime democrático com alto nível de 

compartilhamento decisório entre governos e cidadãos a ser definido em 

bases constitucionais muito diversas daquelas que definem os regimes 

de democracia representativa onde estas experiências têm achado lugar;  

b. Estas experiências de controle social também não se confundem, 

portanto, com as experiências participativas estabelecidas nas 

disposições do art. 14, incisos I, II e III da Constituição de 1988; 

c. Estas experiências não estão no registro da participação popular, 

conceito historicamente ligado ao desenvolvimento da categoria prática 

da participação no contexto do regime militar brasileiro, e que tem 

compromissos com valores distintos ao que se estuda neste trabalho; 

d. Embora estas experiências estejam no registro da capacidade de 

influência, a abordagem deste trabalho é funcionalmente dirigida a 
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pensar condições materiais da efetiva capacidade de poder social, não se 

bastando em meras condições formais para o exercício da influência.  

 

5. Que como expedientes de controle social, as experiências de interação ou 

participativas, podem incluir operações de fiscalização da legalidade, pela 

provocação dos controles burocráticos da Administração em seu processo mais 

amplo, mas seu compromisso mais importante é com a dimensão da 

legitimidade das decisões, pela implicação política que suas dinâmicas são 

capazes de gerar entre os atores socioestatais envolvidos. Neste sentido: 

a. Mesmo que inclua a perseguição de certos objetivos positivados na 

legislação, o controle social não opera em comparação com parâmetros 

de legalidade, mas ele mesmo conforma o parâmetro da adequação da 

decisão governamental sobre a qual incide; 

b. A evocação da teoria jurídica das políticas públicas como método para 

estudos dirigidos implica pensar a construção de arranjos institucionais 

de controle social, demandando estudos concretos sobre os subsistemas 

de políticas públicas e ações estratégicas do governo.  

 

Como derradeira reflexão, propõe-se considerar que a participação como controle 

social de políticas públicas, na perspectiva da teoria juspolítica da participação, valoriza o 

elemento político do controle social, impondo uma agenda de questões ao Direito do 

Estado e ao Direito Administrativo. O destaque que a ciência política confere à presença 

dos atores sociais intermediários nessas dinâmicas – como aqueles que efetivamente 

conseguem realizar controle social em sentido forte - encontra eco na perspectiva jurídica 

de fenômenos de poder, à medida em que é na concentração da força social que o poder 

político se viabiliza – a exemplo do próprio Estado, sua máxima expressão.  

 Controlar o poder decisório governamental sob a perspectiva da legitimidade, 

portanto, implica reflexões jurídicas sobre a forma mais eficiente de operar controle social 

e, neste cenário, parece estar naturalmente no centro do debate a perspectiva da relação 

indivíduo-Estado, que é estrutural ao Direito Administrativo. A complexidade das questões 

públicas, a dificuldade de comunicar seus pressupostos, meandros técnicos e políticos, 

evidenciam a impotência do cidadão isolado - mesmo sua soma numérica, se 

descoordenada e sem propósitos específicos - para operar controles sobre as decisões 
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públicas. Evidenciam, portanto, a pertinência de se debater as condições jurídicas desse 

poder social efetivo. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRIGIDO À CAMPANHA NACIONAL PELO 

DIREITO À EDUCAÇÃO  

 

 

Sobre sua identidade, história de atuação, objetivos e estratégias de ação. 

 

1) Como se define a Campanha Nacional pelo Direito à Educação? 

2) Quando, porque e como a Campanha Nacional pelo Direito à Educação se 

constituiu? 

3) Quem são seus principais financiadores e patrocinadores? 

4) Quais suas principais estratégias de ação? Poderia descrever algumas delas? 

5) O levantamento de dados inicial deste trabalho encontrou muitas referências à 

intervenção da CNDE em processos participativos institucionalizados, como 

Conferências Nacionais, Audiências Públicas, no executivo e no legislativo sobre 

diversos temas na pauta da educação.  Qual a relevância desses instrumentos para 

as estratégias de ação? 

6) Que temas específicos, no âmbito da educação, compõem a pauta da CNDE? 

7) Dentre os registros da intervenção da CNDE, constatou-se a presença no debate 

sobre o financiamento da educação pública. Poderia descrever as principais 

intervenções da CNDE neste tema, segundo suas estratégias de ação? 

 

Sobre o processo da Conferência Nacional de Educação de 2010: 

 

8) Quais eram os principais objetivos da CNDE ao participar do processo/debate da 

CONAE 2010?  

9) Poderia incluir na sua descrição a atuação na Comissão Organizadora Nacional? 

10) Um detalhe chama a atenção na composição da Comissão Organizadora da 

CONAE 2010: há quatro entidades que compõem o Comitê Diretivo da 

Campanha (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, Movimento 

dos Trabalhadores Rurais sem Terra – MST – e a União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação - UNCME) que tiveram assento em segmentos 

autônomos na Comissão. Poderia tecer considerações a este respeito?  

11) Qual o interesse em integrar a Comissão de Dinâmica e Sistematização?  
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Segundo informações contidas no portal da CNDE, a entidade coordenou o eixo V 

(Financiamento e Controle Social) da CONAE 2010 e habilitou muitos delegados.  

12) A Campanha dirigiu suas estratégias de intervenção a outros eixos temáticos?  

13) Poderia descrever o impacto da presença desse número de delegados para o 

processo como um todo? E para o resultado da deliberação e aprovação do 

Documento Final?  

14) Poderia discorrer brevemente sobre o que acha mais relevante acerca da 

intervenção da Campanha em todo o processo da CONAE 2010 para alcançar 

seus objetivos naquela esfera de participação? 

15) Considera que os resultados da CONAE 2010, formalizados no documento final, 

acolheram os objetivos da Campanha?  

16) O Fórum Nacional de Educação foi instituído no final do processo da CONAE 

2010 (Portaria 1407, de 2010). Poderia descrever o processo de incubação desta 

iniciativa? 

17) Que outros temas ligados ao controle social da política de educação podem ser 

reputados ao debate da CONAE, em sua opinião? 

 

Sobre os resultados da Conferência Nacional de Educação de 2010: 

 

A CONAE 2010 e o Poder Executivo: Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 

 

Quando enviou o Projeto de Lei do PNE ao Congresso, em 15 de dezembro de 2010, 

o Governo declarou que o PNE foi “uma construção coletiva”, ressaltando a referência à 

CONAE 2010. Contudo, alguns registros de importantes segmentos da sociedade civil 

representados na Conferência falam que o governo desrespeitou o resultado deste processo. 

Perguntas:  

18) Em sua opinião, em relação ao seu conteúdo, o PL 8035/2010 pode ser 

considerado fruto do processo participativo da CONAE 2010?  

19) Poderia descrever os pontos de divergências mais relevantes, na opinião da 

CNDE, entre o PL 8.035/2010 e a CONAE 2010, no âmbito dos temas do 

financiamento da educação pública e do controle social?  

20) Entre esses pontos divergentes, quais são os mais ligados aos objetivos 

estratégicos da CNDE?   
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A CONAE 2010 e o processo legislativo do PNE 

 

O PNE 2014/2024, aprovado pela Lei 13.005/2014, teve longa tramitação. Na 

Câmara dos Deputados, sofreu 2915 emendas na Comissão Especial, acrescidas de mais 

449 emendas ao 1º substitutivo do Relator. No Senado Federal, sofreu importantes 

alterações nas três Comissões técnicas pelas quais passou, com centenas de emendas.  Há 

muitos registros da influência da Campanha no processo legislativo do PNE 2014/2024. 

Perguntas: 

21)  Como se deu a incidência da Campanha no processo legislativo da Lei 

13.005/2014? Em quais temas e metas mais atuou? 

22) Poderia descrever as estratégias de atuação na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal?  

23) Quais foram os partidos ou os congressistas interlocutores?  

24) Poderia descrever de forma sucinta o que levou esses interlocutores a 

corresponder às demandas da CNDE? 

25) Quais pontos relevantes da Lei 13.005/2014 podem ser considerados influência 

da intervenção estratégica da Campanha? 

26) O Fórum Nacional de Educação constou no projeto original do governo como 

articulador e coordenador das conferências nacionais, foi tema de diversas 

emendas apresentadas tanto na Comissão Especial quanto ao Substitutivo do 

Relator. Ao final, ganhou status de instância de monitoramento das metas do 

PNE (art. 5, inciso IV) e menção expressa na estratégia 20.08, relativa ao CAQ. 

Poderia descrever as tensões desse processo? 

27) Que outros mecanismos da Lei 13.005/2014 podem se conectar ao tema do 

Controle social sobre as metas do PNE? 

28) O Ministério da Educação publicou a Portaria nº 577, em abril de 2017, o que 

causou indignação em diversas entidades e movimentos que o integram, que o 

consideram dissolvido. Poderia descrever este episódio, suas tensões e impactos 

para o modelo de controle social tal qual desenhado no PNE e para pauta da 

Campanha? 

29) Há algo que queira acrescentar sobre todo este processo de construção do PNE? 

 



279 

 

APÊNDICE B – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM DANIEL TOJEIRA 

CARA 

 

 

Entrevistado: Daniel Tojeira Cara (D), mais conhecido como Daniel Cara, é 

Coordenador Nacional da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Integrou as 

Comissões Organizadoras da Conferência Nacional de Educação Básica (2008) e a 

Conferência Nacional de Educação de 2010 e 2014. Integrou o Fórum Nacional de 

Educação até junho de 2017. Homenageado em 2015 pela Câmara dos Deputados com o 

prêmio Darcy Ribeiro, dentre outros motivos, pela condução da incidência política da 

sociedade civil na tramitação do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 – o Plano Nacional de 

Educação 2014/2024. 

A entrevista foi realizada em 10 de julho de 2017, mediante gravação, com tempo 

de duração de 02 horas e 04 minutos. Arquivo em formato MP3. 

Entrevistadora: Fernanda Vick Soares de Sena (F) 

F.: Boa tarde, Daniel. Gostaria que você se apresentasse e de saber se autoriza esta 

gravação. 

D.: Bom, em primeiro lugar autorizo a gravação. Meu nome é Daniel Cara. Sou 

Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e participei de todo o 

processo de construção do Plano Nacional de Educação, desde a Conferência Nacional de 

Educação Básica de 2008, passando pela Conferência Nacional de Educação de 2010 e 

pelas etapas preparatórias da Conferência Nacional de Educação de 2014. Infelizmente, a 

etapa nacional que estava agendada para fevereiro de 2014 foi adiada unilateralmente pelo 

Ministério da Educação. Ela ocorreu depois das eleições e, portanto, depois da aprovação e 

sanção da Lei 13.005/2014, que estabelece o PNE. Como se sabe, a lei foi sancionada em 

25 de junho de 2014. 

F.: Bom, você já teve acesso às perguntas. Elas fazem parte de um diálogo que já 

vínhamos travando há bastante tempo e [esta entrevista] seria para que fizéssemos esse 

registro. Então, gostaria que você começasse dizendo como a Campanha se estruturou, 

como ela se define, como foi o seu começo, quais eventos mobilizaram todos esses atores. 

Conte um pouco. 

D.: A Campanha Nacional pelo direito à Educação surgiu em 1999. Ela é fruto de 

um processo de articulação internacional da sociedade civil para incidência no Programa 

“Educação Para todos”, da Unesco. Esse programa, que depois foi incorporado como uma 
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meta nos ODMs [Objetivos de Desenvolvimento do Milênio], estabeleceu 6 metas para a 

educação em 2000, que deveriam ser cumpridas por todos os países até 2015. A sociedade 

civil ao redor do mundo se preparava para incidir em Dakar, quando seriam estabelecidas 

essas 6 metas gerais para educação no mundo, que, como eu disse, venceriam o prazo em 

2015. Alguns brasileiros faziam parte desse esforço. Estávamos entre eles, especialmente 

por meio da Ação Educativa, ONG que à época era liderada por Sérgio Haddad, um dos 

criadores, logo depois, do Fórum Social Mundial junto com Oded Grajew, talvez o “pai” 

do FSM e Chico Whitaker. Portanto, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação nasce 

em um ambiente de internacionalismo da sociedade civil. Aliás, fazendo um parênteses, 

mantivemos essa linha internacionalista, com muita revisão estratégica, pois fomos 

delegados oficiais na reunião de 2000, em Dakar, participando da delegação oficial 

brasileira do Governo FHC, e também da renovação e reedição deste tipo pacto, no Fórum 

Mundial de Educação em Incheon, na Coréia do Sul, quando foram determinadas as metas 

de 2015 para 2030 na forma da Agenda de Educação 2030  (ou Quadro de Ação para a 

Educação 2030), que vai orientar a implementação do ODS 4 (Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável número 4), que prevê educação inclusiva, equitativa e de 

qualidade para todos até 2030. 

Desse processo de articulação internacional, liderado por Kailash Satyarthi, 

laureado em 2014 com o Prêmio Nobel da Paz, nasce a Campanha Global pela Educação, 

sendo mobilizadora e criatura de diversas “campanhas” nacionais, entre elas a brasileira. 

Ou seja, uma articulação para incidência em um processo da Comunidade Internacional 

por um organismo da Organização das Nações Unidas, no caso, a Unesco, deu ensejo para 

surgir um espaço global de incidência e pressão da sociedade civil. Para ficar claro, fomos 

fundadores da Campanha Global pela Educação e surgimos ao mesmo tempo que ela, junto 

com Moçambique, Peru e outros países do Sul, além de países do Norte, como Reino 

Unido. 

A princípio, a ideia das campanhas era articular ONGs e sindicatos em defesa e 

promoção do direito à educação. Mas no Brasil foi diferente. A partir de 2003, nós 

decidimos ir por um caminho diferente dos outros países no mundo, um caminho de 

articulação de entidades para além do binômio “organizações da sociedade civil e 

sindicatos”, que é o que acontece nos outros países. Aproveitando a densidade societária 

que existia e ainda existe aqui, envolvemos movimentos sociais, como MST, envolvemos 

gestores, conselheiros de educação, além das ONGs e dos sindicatos.  
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A nossa Campanha tem, portanto, uma abrangência maior do que acontece nos 

outros países. Nossa trajetória de incidência política começa no FUNDEB, na época da 

coordenação da Denise Carreira.  

Para rememorar, a Campanha começa sua história com a coordenação do Sérgio 

Haddad, da Ação Educativa e a secretaria-executiva da Camila Croso. Depois entra um 

período confuso, pois a Ação Educativa é coordenadora, e a Camila é a pessoa na Ação 

Educativa designada para exercer a coordenação da Campanha. É um período de baixa 

densidade política, muitas reuniões frustrantes com Cristovam Buarque, hoje senador e 

Ministro da Educação na época. Em 2003 ingressa a Denise Carreira, que é a primeira 

coordenadora com esse patamar de reconhecimento e legitimidade, e ela começa a 

incidência no FUNDEB, a construção real do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi); a 

Camila até faz as primeiras atividades prévias para construção do CAQi, mas isso tem um 

grande desenvolvimento na gestão da Denise. Eu assumo em 2006, já no final da 

tramitação do FUNDEB como Emenda à Constituição, a EC 53, de 2006, e depois já tenho 

uma atuação plena na Medida Provisória 339 que regulamenta o FUNDEB, convertida na 

lei 11.494, de 2007. 

Então, a Campanha também tem essa diferença no Brasil, porque ela atua na 

perspectiva de incidência política perante às autoridades. Essa foi a demanda, quando se 

deu minha contração, segundo o processo seletivo que participei. 

F.: Você poderia comentar brevemente sobre este começo, acerca de algumas 

referências também ao início de uma articulação em torno dos vetos do PNE de 2001?   

D.: Ah, sim. O que acontece é que quando começa a Campanha, ela procura uma 

agenda e ela não consegue ter uma agenda, ainda na gestão da Camila. Na busca por essa 

agenda nacional, a Campanha decide engrossar o coro junto ao Fórum Nacional em Defesa 

da Escola Pública, que a partir de 2003 é desconstituído. O FNDEP é uma articulação 

sindical e acadêmica, em termos da sua hegemonia, e quando Lula é eleito Presidente da 

República, se desconstrói. Se desconstrói porque começa a existir conflito de ordem 

partidária. Na época, todos estavam dentro do PT, mas os movimentos mais à esquerda, 

que depois fundam o PSOL, começam a considerar que o governo se equivocava. Nesse 

momento, existe um rompimento do FNDEP, especialmente por atores majoritariamente 

do PSOL, após sua fundação, mas também alguns do PSTU, que muitos anos antes tinham 

abandonado o PT. 

A Campanha entra neste esforço, em que o FNDEP é o principal ator, que é a luta 

pela derrubada dos vetos apostos ao PNE. Descobrimos, nesse momento, a litigância 
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estratégia e a justiciabilidade. E nisso há uma coisa que é exclusiva da Campanha na área 

da educação, ainda na gestão da Denise Carreira, que é uma ADPF, que a Campanha faz 

contra a inaplicabilidade plena da Lei do Fundef. Até hoje tramita esta ação; então, essas 

são as duas primeiras grandes ações da Campanha, ambas perante o STF, e a gente 

percebeu que pautas negativas são necessárias, mas, em geral, elas não coadunam muitas 

forças políticas. 

E foi com esse aprendizado que se dá o nosso ingresso na luta pelo FUNDEB. A 

minha participação nesses eventos foi crescente: eu militava na Campanha, desde 2003, a 

partir do Comitê São Paulo. Nessa época, então, eu já tinha algum contato com esse 

processo. Passei por processo seletivo e ingressei na Campanha em junho de 2006. 

F.: Poderia esclarecer qual é, atualmente, a composição e organização da CNDE? 

D.: A Campanha tem algumas esferas. Tem o Encontro Nacional (que antes 

chamávamos de Assembleia, mas não tem o caráter de assembleia e mudamos), que 

determina as pautas gerais da Campanha; [o encontro] envolve representantes delegados de 

toda a rede; temos o Comitê Diretivo Nacional, que é aquele que se pronuncia diante de 

questões de conjuntura, a partir do foco, das estratégias determinadas pelo Encontro 

Nacional; temos uma coordenação geral, que tem a responsabilidade de fazer a articulação 

da rede, propor questões, tanto para o Encontro Nacional, quanto para o Comitê Diretivo, 

além de administrar o cotidiano da campanha, representar politicamente, ser a porta voz. 

Por que a Coordenação Nacional é importante? A Coordenação Geral? Porque, por 

exemplo, numa questão como a decisão da Lei do Piso (em que a UNDIME era contra e a 

CNTE era favorável), a Campanha tem que ser a afirmação não de um consenso, porque 

esse consenso é impossível de ser alcançado, mas de uma vontade geral bem 

rousseauniana, a partir dos princípios da Campanha e da busca do bem comum. A 

Coordenação Nacional é a representante, a voz pública da campanha, e é a representante 

dessa vontade geral, em relação às questões educacionais. Além disso, temos os Comitês 

Regionais, em 24 estados do país, agora a gente vai ter o 25º, vai ficar faltando Acre e 

Rondônia, então estamos praticamente em todo o território nacional, em todas as regiões, 

já. 

Agora, vale lembrar, a Coordenação é a guardiã e promotora da vontade geral, mas 

parte significativa da legitimidade vem do Comitê Diretivo. Hoje, ele é composto por Ação 

Educativa, que foi a fundadora da Campanha, chegou a coordenar, mas desde 2006, 

quando eu entrei, a Campanha tem autonomia crescente, até termos personalidade jurídica 

em 2011 – ActionAid Brasil, Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da 
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Educação (Fineduca), Centro de Cultura Luiz Freire, Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente do Ceará (CEDECA-CE), Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação (CNTE), Fundação Abrinq pelos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil do Brasil (Mieib), União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação (Uncme) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). O 

Ibase já fez parte, bem como outras organizações. Devemos convidar mais uma entidade e 

compor 12 membros, com a coordenação sendo o voto de minerva. 

F.: Sendo uma rede, em termos jurídicos, como se dá a sua atuação? É uma 

organização constituída juridicamente? 

D.: Nós temos a constituição Instituto Campanha. Foi feita em 2011 que no seu 

estatuto é uma associação, sem fins lucrativos, que se responsabiliza por ser o braço 

jurídico e administrativo da Campanha, mas não é o braço político da Campanha. Então, a 

Diretoria do Instituto Campanha tem um mandato dado pelos membros da campanha. 

Outros países têm outras composições, que seriam muito mais confortáveis para nós. Eles 

permitem, juridicamente, a afirmação de uma rede. No Brasil, isso é impossibilitado pelo 

código civil, segundo nossa assessoria jurídica. Então, a alternativa foi estabelecer uma 

associação, que é uma associação de amigos da Campanha, na prática. É uma associação 

legitimada pela rede para gerenciar as questões administrativas, o patrimônio e também 

responder juridicamente, caso haja algum questionamento sobre alguma ação da 

Campanha. 

F.: Ok. Quem são seus principais financiadores e patrocinadores, em relação à 

CNDE? 

D.: Agora, nós temos apenas um financiador institucional, o Instituto C&A, que já 

anunciou sua saída da pauta da educação. Vamos perdê-los também. Ocorre que fomos 

sempre os principais críticos ao lulismo na educação. Vencemos Lula e Dilma todas as 

vezes que disputamos no Congresso Nacional. Naquela época, o investimento social 

privado admirava nosso trabalho, feito com base em princípios. A Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação foi fundada no dia 05 de outubro de 1999, na Central do Brasil, 

em alusão ao filme do Walter Sales, dia da Promulgação da Constituição Federal de 1988, 

a nossa Constituição Cidadã, e Dia Internacional das Professoras e dos Professores. Então, 

é a Carta Magna e a valorização docente nossa origem, e o lulismo esteve aquém nessas 

duas pautas. Porém, os tempos são outros e o governo atual é a própria representação do 

empresariado. Perdemos apoio ou os apoiadores impossibilitaram uma parceria conosco, 
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por apoiar medidas desse governo. Além disso, o Palácio do Planalto e o Ministério da 

Educação nos persegue. Denunciamos o governo Temer na ONU e na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Estive com Gordon Brown na Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em setembro do ano passado (2016), e conseguimos um 

posicionamento dos relatores Philip Alston (relator especial da ONU para Extrema Pobreza 

e Direitos Humanos) e Koumbou Boly Barry (relatora especial para o Direito Humano à 

Educação) contra o Novo Regime Fiscal, que tramitou na forma da PEC 241 na Câmara 

dos Deputados, da PEC 55 no Senado Federal, e foi promulgado como Emenda à 

Constituição 95/2016. Esse teto dos gastos públicos federais é uma catástrofe. Depois 

conseguimos o questionamento ao “Escola sem Partido” dos relatores da ONU para 

Liberdade de Expressão, David Kaye, de Liberdade Religiosa, Ahmed Shaheed, e 

novamente da Boly. Isso causou a indignação dos movimentos ultraconservadores, que 

apoiam Temer, e do MBL (Movimento Brasil Livre), que apoia Dória, e viu o prefeito 

recuar de vez na demissão do Alexandre Schneider, Secretário de Educação do Temer e 

que estava sendo perseguido pelos apoiadores fanáticos do MBL. Recebi ameaças, 

algumas sérias, fomos acusados de ideologização de crianças, sexualização de crianças, 

mas passou. Eu sou um católico que defende o Estado laico, a discriminação do aborto, a 

pauta LGBT, etc., mas sou católico, então, eu sofri. Lutamos contra a exploração de 

crianças e adolescentes, atuamos contra toda forma de violência, sofri mesmo. Porém, com 

isso tudo, ficamos ainda mais distantes do investimento social privado, que além de tudo, 

tem uma pauta de educação que discordamos. Ou seja, por conta desse momento muito 

difícil que nós estamos no Brasil, que é a soma de uma crise política, de uma crise 

econômica e de uma crise social que se retroalimentam, não sei qual será nosso futuro. 

Assim, nós temos hoje um financiador institucional, o Instituto C&A. No passado, 

especialmente no momento em que a gente teve maior apoio, que foi exatamente na 

tramitação do PNE, nós tínhamos o FRESCE, que é um fundo de financiamento da atuação 

da sociedade civil ancorado pela cooperação espanhola, ou melhor, pela cooperação 

internacional espanhola, por meio da organização “Ayuda en Acción” (Ajuda em Ação). 

Nós tínhamos a Action Aid, porque ela, embora esteja no Comitê Diretivo, quase não 

financia mais, também devido às crises. Mas estamos buscando alternativas, pois a equipe 

brasileira da Action Aid sabe da nossa importância. Ainda assim, hoje, eles financiam 

pouco. E sobrevivemos com pequenos projetos. Ai, entra a CESE (Coordenadoria 

ecumênica de Serviços), sediada na Bahia, também é um braço ecumênico articulado com 

a cooperação internacional, Unesco e o Unicef, quando conseguem arrumar uma forma de 
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não criar susceptibilidades com o governo Temer. Tenho falado para nossa militância que 

podemos perder o escritório, podemos perder a remuneração da equipe de coordenação, 

mas a Campanha não acaba, nem que eu vire motorista de aplicativo. Não é pela grana, 

pelo financiamento, que eles vão tirar nosso ímpeto e diminuir nossa ação. Claro, vai 

abalar, mas vamos permanecer firmes. 

Sobre o investimento social privado, vale um esclarecimento. Em um curto 

momento, nós tivemos o Instituto Unibanco e Instituto Natura como financiadores. O 

Ricardo Henriques, superintendente do IU, gostaria de manter o apoio. Mas ele financiou e 

apoiou na imprensa a Reforma do Ensino Médio. Nós colaboramos com os estudantes que 

ocuparam escolas, respeitando o protagonismo deles, e eu fui a principal voz de resistência 

à MP, falando nas poucas audiências públicas que ocorreram na Câmara dos Deputados e 

no Senado Federal, participando do “Entre Aspas”, na GloboNews, e de outros programas, 

dando entrevistas para a RecordNews, para a TV Brasil, falando na CBN, para os grandes 

jornais. Não é correto aceitar o apoio financeiro de quem traiu uma regra de ouro no debate 

educacional e das políticas públicas. Em geral: não se faz Reforma, especialmente de 

organização curricular, com Medida Provisória. Muito menos com o conteúdo inaceitável 

dessa Reforma.  Já o Instituto Natura, com o David Saad, virou uma instituição impossível 

de dialogar e de aceitar recursos, pois ele tem colaborado com processos graves de 

privatização, desrespeitando o princípio constitucional da gestão democrática, inscrito no 

inciso VI do art. 206 da Constituição Federal, fazendo uso abusivo do poder econômico do 

grupo. Ademais, como a gente exige autonomia plena nas nossas ações perante os nossos 

financiadores, acabou existindo conflito com o Instituto Natura, e... bem, os projetos não 

foram renovados, devido às nossas exigências de princípios. Eles não deixariam de apoiar 

as medidas do governo, das quais são coautores. E nós exigíamos que eles recuassem de 

sua posição. Ficou insustentável. Para nossa ação, na África lusófona, nós criamos, em 

2016, a Rede Lusófona pelo Direito à Educação, a ReLus, depois de termos participado da 

Campanha Global pela Educação, em 1999, e da Campanha Latino-Americana pelo Direito 

à Educação, em 2005. Nós contamos com o apoio da Unesco do Brasil e, principalmente, 

da Open Society Foundation, que é uma organização vinculada ao George Soros. Porém, 

embora a Open Society tenha sempre respeitado a autonomia programática da Campanha, 

hoje eles consideram que o trabalho com a África Lusófona é infrutífero. Uma pena. 

F.: Então agora a gente pode falar um pouco sobre as principais estratégias de 

atuação da CNDE. Especialmente, gostaria que você descrevesse essa estratégia da 

incidência política, a pressão sobre autoridades e a incidência sobre políticas públicas.  
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D.: Então, nós temos algumas estratégias que se retroalimentam, mas algumas são 

mais evidentes que outras. A primeira estratégia é a articulação social e institucional, que é 

a própria composição, o próprio modo de ser da Campanha, que é uma rede de várias 

organizações e pessoas. Antes, a gente tinha até como princípio a ideia de que a Campanha 

deveria ser uma coalizão exclusiva de organizações e movimentos, mas foi ficando cada 

vez mais evidente que isso significaria perder a potência de uma série de atores que não 

atuam dentro de organizações específicas, mas atuam em prol das políticas educacionais, 

como professores acadêmicos, pesquisadores, ativistas, que já estão aposentados e que 

optam por ter uma atuação individual. Então, a Campanha também abarca essa articulação 

institucional, social e política, envolvendo organizações, movimentos e pessoas, os 

cidadãos e as cidadãs. Outra estratégia é a mobilização social: não basta só realizar a 

articulação social e institucional, é preciso envolver um grande número de atores em torno 

das pautas. As principais ações de mobilização social são a “Semana de Ação Mundial”, 

que nesse momento, nesse período de vigência do Plano Nacional de Educação 2014-2024, 

no marco do PNE, se dedica à avaliação do cumprimento do plano, mas que no passado 

tinha um tema, que seguia a pauta internacional ou não, porque a ideia da Semana de Ação 

Mundial da Campanha Global é mobilizar por uma semana todo o mundo em torno da 

educação e, obviamente, não necessariamente essa semana no mundo tem a ver com nossa 

pauta nacional, então, avaliávamos se seguíamos ou não a SAM. Então, de vez em quando, 

a gente fazia SAM, mas com uma pauta local que era mais importante. Então, além da 

articulação e da mobilização social nós temos a comunicação. Ai, a comunicação é 

trabalhada não como um meio apenas, mas também como uma atividade finalística da 

Campanha, que é fazer chegar nossa posição para o maior número de pessoas possível, que 

é ocupar a agenda pública, ocupar a opinião pública. Nisso a gente é muito bem-sucedido, 

considerando que somos uma rede que tem uma pauta de enfrentamento, muitas vezes, dos 

governos, da posição dos empresários na área de educação.  Diante do nosso discurso e da 

nossa estrutura, é impressionante nossa presença na imprensa, que é grande e bastante 

relevante. 

A produção de conhecimento é uma fornecedora de insumos técnicos. Nós temos 

bem desenvolvida essa estratégia que fornece insumos para as demais estratégias. Então é 

uma estratégia importante, porque toda a nossa posição pública, toda nossa articulação, 

toda nossa mobilização social, tudo... tudo o que fazemos é feito de forma programática: a 

gente reúne argumentos técnicos e estudos para poder levar uma posição qualificada à 

sociedade e aos agentes do Estado. Honestamente, minha obsessão é que nossos 
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argumentos sejam sempre melhores do que os dos demais atores, isso abre espaço na 

imprensa, permite nossa participação nos debates parlamentares, enfim, temos que ser os 

melhores no debate, os mais bem preparados. 

Isso tudo alimenta a estratégia da pressão sobre autoridades, que é a nossa ação 

estratégica mais reconhecida, mas ela é quase um ponto de chegada, ou seja, ela é muito 

mais, dentro de uma linha de produção, uma estratégia que é alimentada pelas demais 

estratégias. Nós nos fortalecemos ocupando espaços em Brasília, considerando o nosso 

trabalho nacional, graças à nossa garra, mas ela só tem muito sucesso quando 

acompanhada das outras estratégias. Claro que os Comitês Regionais pressionam as 

Assembleias Legislativas, o Poder Judiciário estadual... É evidente que no municipal, nas 

Câmaras de Vereadores, prefeituras e governos estaduais, os Comitês Regionais atuam. 

Mas na pressão sobre as autoridades a atuação mais concreta é em Brasília. Aliás, o que é 

importante frisar é que nossa pressão sobre autoridades está menos calcada na ocupação de 

espaços, que é imprescindível, mas está mais calcada na soma da ocupação de espaços e 

agilidade de posicionamentos. Por quê? Porque eu não tenho recursos suficientes para estar 

sempre ocupando os espaços em Brasília, então, eu tenho que ser mais ágil do que o 

governo, para ditar o ritmo, determinar a velocidade do jogo. Então é muito mais uma 

situação de ditar o ritmo do jogo, com argumentos técnicos e penetração na imprensa, do 

que ocupar os espaços de disputa. E, por último, a exigibilidade ou justiciabilidade, que é 

uma ação que a gente só usa quando é necessário, que é exigir perante o sistema judiciário 

o cumprimento das leis e das normas, ou o bom senso em relação às normas que o governo 

edita (como, por exemplo, agora, a revogação do calendário da CONAE e a desconstrução 

do FNE). Então, a gente reúne essas seis estratégias, mas elas se retroalimentam: uma dá 

legitimidade e fornece insumos para as outras. Então, acaba que elas se tornam muito 

naturais. 

F.: Sim. Bom, dentro ainda dessas estratégias, chama a atenção, nos registros que 

existem sobre a Campanha, inclusive em alguns trabalhos acadêmicos, a intervenção da 

Campanha em processos participativos institucionalizados, como Conferências Nacionais e 

Audiências Públicas, no Executivo e no Legislativo, sobre diversos temas na pauta de 

educação. Qual a relevância destes instrumentos para as suas estratégias de ação? A partir 

de quando começaram a ser utilizados? 

D.: A Campanha sempre fez uso desses instrumentos. É uma coisa muito natural 

para a Campanha. É praticamente constituinte da Campanha a ocupação dos espaços, 

procurando sempre dar o ritmo de tramitação, a linha da argumentação. Teve um grande 
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salto na gestão da Denise Carreira e eu dou continuidade a isso, como coordenador (quem 

deve liderar a pauta é a equipe profissionalizada). Ou seja, a Coordenação da Campanha 

determina muito o caráter da Campanha. Quando eu vim, o principal motivo da minha 

seleção – e eu sempre gosto de dizer que participei de um processo seletivo e, então, 

imagino que tenha sido este o principal motivo da minha contratação – era conseguir 

ocupar melhor os espaços em Brasília. Então, as Audiências Públicas e as Conferências 

servem como estratégia de legitimação, de exposição e legitimação das nossas pautas 

perante atores decisórios. Em cada audiência, o meu objetivo é dar a linha, a chave 

interpretativa e a agenda do tema debatido.  

Eu acredito muito numa dualidade conceitual do Habermas, que ela é acertada, na 

minha opinião: a ideia de público fraco e público forte (ela advém do conceito, na minha 

análise, embora não seja explicito em Habermas, do conceito do Gramsci, de sociedade 

civil, como esfera de persuasão, e sociedade política, como esfera de coerção). Para 

Gramsci é claro: o Estado seria a soma da sociedade civil com a sociedade política, num 

regime democrático, precisa ser persuasivo e é coercitivo. Ele tem que convencer a 

sociedade – persuadir – e, ao mesmo tempo, ele tem que exercer o poder de coerção, 

quando ele precisa fazer valer uma medida. Ou ele toma uma decisão, que é uma decisão 

que precisa ser implementada. É claro que a sociedade civil e sociedade política são 

estratégias de ação na esfera pública para o Gramsci, considerando o aparato estatal. Mas o 

Habermas faz bem a simplificação dessa dicotomia, talvez não uma dicotomia, mas um 

binômio, quando ele fala de público forte e público fraco. É óbvio: a Campanha é parte do 

público fraco, ela tem que convencer o Poder Público a tomar atitudes, a cumprir com seu 

dever. O nosso objetivo é exigir a universalização do direito a educação, usando todas as 

ferramentas legais e éticas disponíveis. Isso significa que exigimos a universalização do 

acesso e da qualidade da educação. Nesse sentido, a gente vai para esses espaços de 

interação com o Estado para legitimar e realizar nossa ação. Agora, não são nesses espaços 

públicos que se tomam todas as decisões. É ingênuo pensar que a partir do momento que 

você convence alguém numa audiência pública a situação está resolvida. Você tem que 

convencer na audiência pública e você tem que manter pressão para que aquela proposta, 

que foi debatida na audiência pública, seja levada a cabo em termos de ser incorporada 

numa lei, de ser parte de uma decisão. E ai, para isso, você precisa ter mobilização social, 

você precisa ter imprensa dizendo que aquilo faz sentido, você precisa ter articulação 

institucional (muitas vozes falando a mesma coisa, mas de modos diferentes), você precisa 

ter uma forte argumentação técnica, porque o governo vai divergir da sua posição 
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(especialmente na questão da meta 20, como você está estudando). Nós não temos 

emendas parlamentares, nós não temos poder sobre o sistema eleitoral, nós não praticamos 

e nem coadunamos com dirty politics, então precisamos ser os melhores no embate de 

ideias para acumular força, reunir gente e vencer no embate de ideias. Assim, nosso 

trabalho é um trabalho de persuasão, mas que utiliza e ocupa estrategicamente espaços 

institucionais como mais uma esfera de ação, com a consciência de que não é aquela a 

esfera suficiente e decisiva para a tomada de decisão. Ou seja, participamos das audiências 

e das Conferências sabendo do limite delas, mas é a nossa chance e nos agarramos a ela, 

pois é nosso espaço de interação com os decisores. Além disso, sabemos que não existe 

apenas uma esfera decisiva, são várias... tem que conseguir atuar em diversas frentes para 

atingir um objetivo, em termos da incorporação de uma tese dentro de uma lei, por 

exemplo. E estamos conseguindo. É suado, é sofrido, mas é o caminho. E como nossa 

atuação é boa, quase todas as vezes, somos chamados para discutir soluções, apoiar a 

redação de emendas, de trechos da lei. Somos ouvidos pelos parlamentares, pelo MEC, 

pelo STF, com uma diferença, seguimos a linha da Hannah Arendt: a boa política se faz em 

público. Assim, se vou para uma reunião com um relator de uma matéria, comunicamos a 

reunião, informamos a agenda e, depois, divulgamos o que saiu. Nós acreditamos que é 

possível fazer política como o Brasil tricampeão em 1970, o Barcelona do Guardiola e o 

Corinthians do Tite fizeram: é possível ganhar jogando bonito e limpo. Verdade seja dita: o 

Corinthians do Tite, em 2012, parte de 2013 e 2015, jogou de forma mais suada, 

disciplinada e limpa do que qualquer outra coisa. Esses times se parecem mais conosco. 

<risos> 

F.: Bom, eu ia te perguntar sobre a pauta e acho que você falou disso nos objetivos 

da Campanha. Poderíamos resumir esta pergunta: quais são os principais objetivos da 

Campanha e quais são os temas mais recorrentes nesta pauta de incidência? 

D.: Ah, isso muda, né!?!  

A Campanha é consuetudinária. É uma rede extremamente unida e ela não tem uma 

Carta de Princípios e todo mundo de fora acha isso um absurdo. A questão concreta é que 

se tivesse uma Carta de Princípios ela adquiriria um grau institucional que praticamente 

tensionaria a presença de alguns atores dentro da rede da Campanha. Não é simples fazer 

trabalhar no mesmo sentido, afirmando uma vontade geral rousseauniana com o MST, a 

UNDIME e a CNTE, por exemplo, ou a UNCME, ou as ONGs do campo da Abong 

(dentro das ONGs do campo Abong existem divergências: Ação Educativa, CEDECA 

Ceará), etc. Não é fácil colocar todo esse grupo junto com a Fundação Abrinq, que pensa 
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muito diferente e que não compõe o campo Abong, muito menos do MST. A Fineduca é 

uma entidade acadêmica, preciosista. Enfim, a vida não é fácil, mas tem dado certo. 

Então, na verdade, eu costumo dizer que a gente é consuetudinário, a gente toma 

uma posição e essa posição é válida até ser revogada. O que acontece? Em 2004, num 

Encontro Nacional, que na época ainda tinha a nomenclatura de Assembleia, foi decidido 

que a Campanha iria ingressar no debate do FUNDEB. A Ação no STF de questionamento 

à lei do Fundef, do descumprimento da Lei do Fundef, não avança de fato, porque ela ia 

significar uma dívida de bilhões de reais da União, perante Estados e Municípios e não tem 

instrumento econômico para fazer valer a sentença e, corajosamente, a gente decidiu 

construir um bom FUNDEB. Eu era do Comitê São Paulo e participei da construção dessa 

agenda. E aí, todo o foco da Campanha foi para a construção do FUNDEB. Quando a gente 

aprovou o FUNDEB, foi uma festa. Vencemos Lula, o Lula (!) tanto na Emenda à 

Constituição 53/2006, quanto na Lei de regulamentação, a Lei 11.494/2007. Claro, 

vencido, o Governo Lula afirmou que o Fundeb emanava dele, parlamentares seguiram a 

posição do Planalto, mas veja, em 31/10/2007, na noite em que a gente ganhou o prêmio 

Darcy Ribeiro por nossa incidência no Fundeb, naquela solenidade de recebimento do 

prêmio Darcy Ribeiro, nós decidimos e anunciamos que nosso foco seria atuar no Plano 

Nacional de Educação 2011-2020, que pelo rito de tramitação foi aprovado com atraso e 

virou 2014-2024. Deliberamos e anunciamos isso na solenidade! E dissemos que 

utilizaríamos as Conferências para poder legitimar nossa posição na construção do novo 

PNE, haja vista que o Plano em vigor, naquele momento, o PNE 2001-2010, não estava 

sendo cumprido, e dissemos que nós iríamos incluir o Custo Aluno-Qualidade Inicial 

(CAQi) no PNE, já que não ele não tinha incluído no FUNDEB. E esse foi nosso foco. Isso 

é ser, de certo modo, consuetudinário, pois depois de determinado esse caminho e uma 

forma de trilhar esse caminho, caminhamos com sucesso. Agora, foi uma briga tremenda, 

porque as entidades divergiam, tive que sentar com cada uma delas, ouvir, levar 

abertamente as questões, construir a confiança, e essa é uma questão fundamental: 

confiança. Enfim, uns confiam no compromisso dos outros e, assim, progredimos, não sem 

conflitos, traumas, mágoas, ressentimentos. Mas sabemos que unidos, mesmo sem uma 

Carta de Princípios, somos mais fortes e, sabemos: quando uma Carta de Princípios for 

necessária, escreveremos uma, pautada também pela vontade geral, inscrevendo 

objetivamente que defendemos o direito à educação pública, laica, gratuita, inclusiva, 

estatal e qualidade para todos e todas, além da defesa incondicional do uso do recurso 

público exclusivamente para a educação pública com minucioso controle social. 
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Enfim, assim, toda a nossa ação, tudo o que a gente fez, tinha como foco o PNE, 

mesmo quando entramos em pautas aparentemente diferentes, que parecem que são pautas 

que desfocam, como a nossa incidência na Lei do Piso, a incidência na Emenda 

Constitucional 59/2009, nossa luta a favor da Lei das Cotas, a nossa atuação na Lei dos 

Royalties, etc. Na verdade, tudo estava vinculado a garantir um Plano Nacional de 

Educação pra valer, tanto é que o movimento que a gente cria, para incidir no PNE, é o 

movimento “PNE pra Valer!”, que é um movimento que ainda está em curso, porque o 

PNE, agora, está em vigência, então não faz sentido desmobilizar o movimento. Então, 

toda nossa atuação se dá nessa frente da incidência sobre o PNE, a partir de uma decisão 

muito debatida de 2007, anunciada na solenidade que nos premiava pela incidência no 

Fundeb. Qual é o ponto? O ponto é que a Campanha, ao longo de sua trajetória, 

especialmente quando constrói o CAQi, ela busca um financiamento adequado da política 

de educação. E a gente considera que esse é o grande fator de desmobilização e de 

inviabilidade do capítulo da Constituição Federal na área de educação; ou seja, falta, e falta 

muito, recurso. O fato de não haver um financiamento adequado de educação coíbe e, na 

prática, inviabiliza, o cumprimento concreto da Carta Magna, especialmente no capítulo da 

Educação, que nós consideramos um capítulo bom. A gente tem essa análise e julgamento 

até por conta da nossa incidência internacional, que é muito forte, e também vale lembrar a 

incidência internacional, toda a energia dispendida lá fora, tem que buscar um foco 

nacional, pois nossa incidência internacional só serve para alimentar a incidência nacional, 

que busca o cumprimento da Constituição, e quando olhamos nossa Constituição e a 

Constituição dos outros países... sabemos que estamos em situação melhor. Enfim, já que 

eu abri esses parêntesis, a gente não acredita no espaço internacional como uma esfera de 

incidência em si enquanto não houver uma democracia global, em que cada país representa 

um voto nos processos de tomada de decisão mundiais, como defende David Held, que é 

um pesquisador que para nós é importante na nossa incidência internacional. Portanto, a 

gente sempre vai usar o mundo, os organismos internacionais e os mecanismos 

internacionais como espaço de constrangimento dos governos nacionais brasileiros que 

descumprem a Constituição, e agora governo do Temer, que pior do que descumpri-la, a 

ataca. Então, vendo o que acontece nos outros lugares do mundo, o que a gente percebe é 

que as nossas leis nacionais são boas e a gente inclusive consegue fazer elas avançarem 

mais. Agora, é preciso ter o combustível para o cumprimento da política: o combustível 

para o cumprimento da política é o orçamento, não tem outra alternativa, e nisso nossas 

leis ainda estão aquém, e o pouco que tem está sendo desconstruído. Então, essa ideia 
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absurda, originada no Paulo Renato (ele até fez isso de propósito...), que coloca que o 

problema é de gestão e não é de recursos, é exatamente para evitar que se enfrente o debate 

sobre financiamento, porque se for para resolver a dívida histórica do Brasil com a área de 

educação, de fato, será necessário dispender até mais do que 10%do PIB por um bom 

período de tempo para a Educação Nacional. 

F.: Bom, você já acabou se adiantando um pouco. A próxima pergunta seria sobre 

estes registros da incidência da Campanha sobre o financiamento da educação, desde a 

tramitação da EC 53, que instituiu o FUNDEB, em especial essa da tramitação legislativa 

do PNE que está vigente, neste momento. Se há algo ainda neste tema que você poderia 

descrever, como foram as principais intervenções da Campanha neste tema, segundo suas 

estratégias de ação? Como a Campanha se articulou para exercer pressão sobre autoridade 

de uma forma geral, nesses processos? 

D.: Bom, como eu disse um pouco antes, se a gente fosse um time de futebol, a 

Campanha se utilizaria da tática do Tite... - não é à toa, sou corintiano - que é a tática da 

intensidade, com disciplina e organização. O que acontece? O governo tem o poder 

absoluto: ele tem orçamento, ele tem discricionariedade, ele tem capacidade de fazer valer 

suas posições, ele tem emendas parlamentares, que ele pode utilizar como instrumento de 

negociação, e utilizou para fazer valer sua posição perante o Parlamento, e nós temos 

argumentação, legitimidade e vontade de garantir o direito à educação. De certa maneira, a 

gente tem que provar os nossos valores e defender nossas teses para os deputados virem 

junto conosco. E por que que eu falo em deputados e deputadas? Porque no Senado a gente 

nunca conseguiu incidir bem. Nunca! Não vai conseguir incidir nunca, provavelmente. A 

imagem dos pratos do Oscar Niemeyer é perfeita... essa é uma dúvida que eu sempre tive: 

não sei se a arquitetura determina, ou melhor, influencia a forma de agir, os procedimentos 

das Casas Congressuais, das Casas Parlamentares, ou se a lógica das Casas Parlamentares 

são refletidas na arquitetura. Enfim, Niemeyer inspirou o modo de funcionamento do 

Congresso Nacional, ou o Congresso Nacional inspirou Niemeyer. Parece tolo, mas é uma 

grande questão. O Senado se afirma como uma Casa de sobriedade, conservação. Aliás, 

essa é a função do Senado ao longo da História. Enfim, o Senado Brasileiro se afirma “do 

Império à República”, esse é seu lema. O lema diz que a Casa é uma Casa de continuidade, 

uma Casa, de certo modo, aristocrática. E a Câmara dos Deputados é a “Casa do Povo”, 

esse é seu lema. A Câmara é aquela balburdia, o lugar de excessos, da dinâmica das 

disputas mais explícitas. O Senado é uma Casa monótona, em geral. 
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Eu gosto muito de uma frase do Mario Covas de 1968, quando ele era uma das 

lideranças de resistência ao Regime Militar. Ela está disposta em uma placa no Espaço 

Mário Covas, no Anexo II da Câmara dos Deputados. Gosto da energia do lugar, já 

fizemos bons eventos por lá. Mas o Covas diz: “Creio no Parlamento, ainda que com suas 

demasias e fraquezas, que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e 

independente”. A Câmara é cheia de demasias e fraquezas, mas é a Casa que abre espaço 

para nós e para os fundamentalistas cristãos, os apoiadores do Bolsonaro, os meninos 

equivocados do MBL (Movimento Brasil Livre). Ali, todo mundo entra. No Senado 

Federal, não. É mais difícil, mais contido.  

Então, incidimos muito, mas muito mais na Câmara, mas infelizmente, verdade seja 

dita, com essa crise toda, até o Senado... enfim, como a gente está vivendo um momento de 

loucura, até o Senado tem sido, muitas vezes, mais sensato e aberto do que a Câmara, 

quase como um legado da Presidência do Eduardo Cunha... Enfim, a gente até tem 

trabalhado melhor no Senado nesse Governo Temer, cheio de ilegitimidades, mas nos 

governos Lula e Dilma, até FHC, sempre era com a Câmara, pela Câmara, como um 

caminho, um espaço mais poroso e aberto, com melhor qualidade de debate, o que se 

perdeu, infelizmente. 

Então, voltando ao Tite <risos>, a gente tem uma linha de intensidade: a gente tem 

que ser mais rápido do que o governo, a gente tem que aproveitar o fato de que os 

parlamentares têm muitas questões. Então, na nossa questão, que é a área da educação, a 

gente tem que ditar o ritmo, impor a qualidade do jogo. Quando se tem Ministérios inábeis 

politicamente, tudo fica mais fácil. Porque os representantes do MEC vêm para o confronto 

tentando impor sua posição pelo discurso da autoridade pública, se baseiam no cargo.  Isso 

irrita os parlamentares, irrita qualquer um. Enfim, são menos ouvidos, muitas vezes estão 

pouco preparados e perdem no argumento, ficam também rotulados como arrogantes. E 

nós temos paciência de conversar com calma com todo mundo. É até uma postura 

freireana, pedagógica, inspirada em Paulo Freire. Nesse contexto todo, aproveitando cada 

milímetro, cada tiquinho de fraqueza do MEC e do Palácio do Planalto, que com a Dilma 

era bem mais fraco, a Campanha conseguiu algumas conquistas que foram muito 

impressionantes na tramitação do PNE.  

Primeiro, a partir da experiência do FUNDEB, decidimos pautar o jogo. Por que 

isso? Porque lutamos para ter janeiro só nosso, nós trabalhamos todos os dias da semana, 

todos os dias do ano. Então, a gente decidiu que, durante janeiro, iria determinar a visão da 
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sociedade sobre o texto apresentado por Fernando Haddad, que não respeitava as 

deliberações da Conae 2010, como estava prometido e negociado. 

Poxa, a Comissão Organizadora da Conae de 2010 tinha aceitado a divulgação do 

texto do PNE após as eleições presidenciais, vencidas pela Dilma contra o Serra. A 

desculpa era ele não ficar manchado de oportunismo partidário. O texto do PNE deveria 

ser da sociedade, não do governo – essa era a desculpa, bem equivocada, na minha opinião. 

Era um risco. Ainda assim, não foi fácil chegar a esse entendimento, porque a não 

divulgação do PNE do Poder Executivo, o de Haddad, que tramitaria no Parlamento, 

também significava a quebra de um protocolo, de um rito legislativo pautado por uma 

atitude republicana. 

Eu era contra esse atraso, pois o PNE também poderia ter pautado as eleições. Para 

marcar isso, articulamos uma Carta pautada pelas deliberações da Conae de 2010 assinada, 

ou melhor, assumida pelo Serra e pela Dilma (no caso dela, com algum constrangimento, 

ela sempre tergiversava nessas horas porque é criteriosa até demais), mas fui voto vencido 

na Comissão Organizadora, respeitei a decisão da maioria, em nome de um texto 

condizente com a Conae, acordamos o atraso do envio. Mas o princípio era: precisa estar 

pautado na Conae de 2010, sucedânea da Coneb de 2008.  

 Mas... o que aconteceu? O Governo Federal não queria divulgar o PNE logo após 

as eleições. O Lula decidiu divulgar o PNE no dia 27 de dezembro, um contato meu dentro 

do Palácio do Planalto nos avisou. Enfim, a gente ficou sabendo dessa estratégia, o nosso 

acordo com o Haddad era a não divulgação do PNE antes das eleições de 2010, mas logo 

depois, para abrir um espaço de discussão antes da nova legislatura, eleita nas eleições 

ditas gerais de 2014. Como eu disse, o Haddad pediu para que a gente compreendesse que 

não dava para discutir antes das eleições, porque isso significava colocar o PNE dentro de 

uma agenda eleitoral e, ai, ia parecer que o Governo iria beneficiar a Dilma com a 

divulgação do PNE, dando a ela uma agenda e tirando do Serra, na época, uma agenda, o 

que eu considero um absurdo. Na realidade, nem a Dilma, nem o Haddad queriam ser 

conduzidos pelo PNE e a História da tramitação do Plano comprova isso, infelizmente. 

Bom, a gente divergiu e muito. Isso até recrudesceu as relações na Comunidade 

Educacional, especialmente diante do campo petista, que sabia que tínhamos razão, mas 

ficou submisso à decisão protelatória de governo. Porém, os governantes têm esse poder de 

tomar a decisão quando querem tomá-la. Eles praticamente controlam o cronograma da 

agenda pública. Haddad determinaria quando iria divulgar o Plano e não conseguimos 

convencê-lo, pois ele não é um homem público – de fato – aberto à participação, 
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especialmente quando está convicto de algo. Ele cede pouco, infelizmente. Especialmente, 

cedia pouco quando estava no MEC. O grupo petista, sindicalista e acadêmico, com suas 

fortes intersecções, se convenceu ou foi convencido – mais isso – da posição de Haddad. 

Levei a voto numa comissão dedicada a negociar isso. Perdi. Aceitei a posição da maioria, 

contrariado, mas respeitando o princípio democrático. Porém, já era fim de novembro e 

nada de PNE, além de uma apresentação constrangida e malfeita do Haddad para nós, da 

Comissão Organizadora (ele não queria abrir o jogo sobre o texto que ele apresentaria 

como PNE). Sabia que ele estava protelando. E fiquei sabendo da ideia do dia 27 de 

dezembro. Não podíamos aceitar. 

Pautei o Comitê Diretivo, não deram muito apoio. Propus, então, um 

posicionamento público, exigindo a divulgação da proposta de Executivo do Plano. Eu 

sabia que viria um texto muito aquém da Conae. Respeito muito o Haddad, mas quando ele 

se encastela nas suas convicções, que muitas vezes são boas, mas não era o caso, talvez até 

houvessem outras razões de governo, ele não cede com facilidade. Há razões de governo, 

mas as nossas razões são as razões da sociedade, do direito à educação. E não podemos 

abrir mão de fazer nosso papel. Ou seja, ficava claro que o MEC iria passar a Conae para 

trás e nós, da Coordenação da Campanha, não iríamos deixar isso acontecer ou passar 

incólume, não aceitaríamos a quebra de um princípio: o PNE deveria vir da Conae de 

2010.  

Eu estava na seguinte situação: a ala mais próxima do PT na Campanha, em 

especial a CNTE e a Undime, na época, não queriam expor o MEC, mas eu precisava 

buscar uma forma de colocar o problema em jogo, ir além das necessidades e variáveis 

partidárias. 

Nesse determinado momento, eu sabia que era preciso ir para cima. Aí retomo a 

Carta para os candidatos Dilma e Serra. Caramba, aquilo era o nosso PNE. Era uma carta 

em defesa de um Plano Nacional de Educação pautado pela Conae, era uma carta aos 

governantes. Se não me engano, o título era “Carta-Compromisso pela Garantia do Direito 

à Educação de Qualidade: uma convocação aos futuros governantes e parlamentares do 

Brasil”. Articulei essa Carta, mas trabalhei com todo o Comitê Diretivo. Ela reunia uma 

série de atores. A Campanha liderou esse processo. o Todos pela Educação quis dizer que 

foi ele – tem até uma briga na Folha de S. Paulo explícita sobre isso, porque a Folha, em 

dois editoriais, fala que a carta é do “Todos” e a gente contradiz o “Todos” de forma direta, 

via Painel do Leitor. E o “Todos” assume seu erro e corrobora, inclusive, a nossa posição. 

E nesse episódio fica inviabilizada completamente a relação com o “Todos”, até hoje. 
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Imagina se a CUT, o MST e outros atores mais identificados com o nosso campo iriam 

assinar uma Carta liderada por um grupo de empresários que, inclusive hoje, apoia o 

governo Temer? Jamais. Eles toleraram a assinatura do “Todos”, porque o texto era nosso, 

basta lê-lo, mas jamais concordariam em participar de algo com a liderança do “Todos”.  

Mas existia essa Carta, estava assinada pelas entidades do Comitê Diretivo da 

Campanha, que na época eram dez, ainda não tinha a Fineduca. E o fato é que a gente da 

equipe de Coordenação vai pressionando para que saia o Posicionamento Público para 

divulgação do texto do PNE. Consegui, depois de gastar muita saliva. 

Isso significava que Haddad iria perder o controle da matéria, mas o grupo anuiu, 

por princípio, pelo fato de que a Carta divulgada durante as eleições já apresentava um 

programa. Enfim, pressionamos, conseguimos ir para cima. Sem tergiversar e com base no 

que já tinha sido deliberado programaticamente na Carta. 

Soltamos o posicionamento e conseguimos pautar a “Agência Brasil” – sim, a 

Agência do Governo Federal, que era muito mais dedicada a ser uma agência pública do 

que governamental na época – e o “IG”, que era um portal noticioso relevante na época. 

Saiu nos dois, começou a reverberar na imprensa e na Esplanada dos Ministérios a 

mensagem: o governo Lula, que tanto falava de educação, segurava o PNE. 

O governo começou a se sentir pressionado, fizemos chegar tudo ao Lula e ele 

começou a pressionar o Haddad internamente. Perceba, por meio de um posicionamento 

público que repercute, chegamos à divulgação do plano. E a gente consegue isso, isso foi 

muito legal, consegue fazer a divulgação do PNE ocorrer no dia 15 de dezembro. Na 

solenidade com o Lula, no Palácio do Planalto, quando a gente recebe o Plano, a ideia do 

Haddad é de alguém que não entende o Parlamento. Ele diz: “ah, a gente quer tramitar 

rápido para tentar marcar uma posição, tentar dar um norte para os parlamentares...”. Os 

parlamentares são, também, decisores. Não são despachantes. Ele diz que em um mês ele 

ia tramitar o PNE... Bom... o Plano estava totalmente eivado por equívocos e ausências em 

relação à CONAE... E aí a gente fala: “bom, quem vai ditar o ritmo dessa história somos 

nós, por meio do debate programático, com respeito aos parlamentares”. 

No dia 15 de dezembro, a gente, graças a uma jornalista do IG... a gente... isso é 

complicado de dizer, a gente, no dia 14, durante a madrugada, a gente... nós tivemos acesso 

ao texto que eles iriam divulgar, embargado apenas para a imprensa, porque eles não 

passaram para o Fórum – na época nem era Fórum, era a Comissão Organizadora da 

Conferência Nacional de Educação de 2010. Eles, Planalto e MEC, fazem um evento no 

Palácio do Planalto e... durante o momento em que eles fazem esse evento, quando o 
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Haddad passa a falar em um mês de tramitação, os jornalistas de todos os veículos, com 

um acordo de preferência ao IG, já tinham a nossa posição, porque a jornalista do IG tinha 

passado pra nós com antecedência de horas... Aí a gente já tinha apresentado para a 

imprensa todas as nossas posições contrárias ao texto do Plano, mostrando suas 

incongruências... Quem pautou a imprensa fomos nós, não o MEC. Essa fala do Haddad, 

de que ele – ele, veja só – fazer aprovar o Plano em uma semana, um mês, seguido e 

apoiado pelo Vanhoni, (depois foi o relator do Plano, na época era presidente da Comissão 

de Educação) pegou muito mal na Comissão de Educação. Na época, eu tinha publicado 

um estudo, que repercutiu no Valor Econômico, sobre as mudanças na Comissão de 

Educação. Eu sabia do que estava dizendo. De fato, não ia ser em um mês, isso tudo foi por 

água abaixo... eu conhecia aquele colegiado com a palma da minha mão. Então, Haddad 

centrou fogo no discurso da agilidade de tramitação, que era necessário, pois o PNE 2001-

2010 deixava de vigorar em 31 de dezembro de 2010, iria existir um vácuo, que deveria ter 

sido preenchido desde 2008, aproveitando a Coneb e propondo um plano que tramitaria em 

paralelo às etapas preparatórias e nacional da Conae de 2010. Mas não. E com nossa 

análise, na forma de um Posicionamento Público, marcamos que o PNE do governo estava 

ruim, que só tinha um esqueleto ali de metas e estratégias, sem diagnóstico. 

Durante janeiro, a partir disso, a gente faz uma leitura e a produção de emendas que 

eram emendas que retomavam o conteúdo da CONAE. Então, muitas vezes as pessoas 

falam: “ah, o PNE... as emendas se basearam na CONAE...”. Quem fez a conversão da 

CONAE para as emendas do Plano fomos nós, e aí a gente foi bem estratégico: a gente 

queria gerar uma avalanche de emendas. Essa era a nossa estratégia. Daí eu falei para a 

Vivian (Melcop) – porque quem produziu isso fui eu, a Vivian e o Luiz Araújo, os dois 

últimos cedidos pela UNDIME (o Luiz Araújo, na época, era assessor da UNDIME e a 

Vivian é secretária-executiva da UNDIME – e a gente passou janeiro trabalhando nisso, 

sem descanso), em paralelo, o pessoal do Ceará, num processo separado... o nosso comitê 

do Ceará também trabalhou, queria fazer emendas mais avançadas do que as da CONAE, 

com deputados de lá do Ceará. A gente passa janeiro trabalhando e aí a gente produz, 

primeiramente, 75 emendas e coloca num CD, com esse objetivo de fazer uma avalanche 

de emendas. As emendas já estavam dentro do procedimento, do formulário e da técnica 

legislativa, no formulário da Câmara dos Deputados, pronto para ser assinado. O Deputado 

e a deputada só tinham que imprimir e assinar. Podia mudar... tinha toda a estrutura, o que 

era para acontecer com a emenda, se ela era aditiva, modificativa, supressiva ou 

substitutiva, enfim, qual era a classificação da emenda, e a justificação da emenda. E o 
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resultado: todo mundo pegou esse nosso CD e começou a produzir emenda... as 2945 

emendas... 2915... 3000 e... (quer dizer, cada hora tem um cálculo) ... é tudo fruto desse 

CD. Claro, não são todas as emendas que seguem essa classificação ou que foram pautadas 

nas nossas emendas, mas assim... a prática de fazer emendas foi estimulada pela nossa 

estratégia de avalanche. O quê que a gente queria com a avalanche de emendas? A gente 

queria muitas emendas que retomassem o conteúdo do PNE... Aliás, melhor dizendo, o 

conteúdo da CONAE para o PNE (porque nós vencemos a Conae, vencemos o governo. 

Haddad nem teve coragem de disputar, mesmo sendo a Campanha suprapartidária, nós 

vencemos com os votos dos petistas, que sempre estão além das direções partidárias), mas 

também a gente queria mostrar que o texto era ruim, esse era o objetivo da avalanche. 

Como um texto bom é tão emendado. E a gente conseguiu. Impusemos a intensidade, 

demos a dinâmica da tramitação e marcamos a avalição de que o PNE do Haddad estava 

muito, mas muito mesmo, aquém da Conae. E era verdade. Essa é nossa vantagem: 

lutamos, trabalhamos e, com isso, sempre estamos mais próximos da verdade dos fatos. 

F.: Ok. Especificamente nesse tema, eu gostaria de saber um pouco sobre os 

registros que encontrei sobre a produção do CAQ e do CAQi e a luta da Campanha em 

relação aos 10% do PIB. De maneira mais resumida, como foi a construção dessa 

metodologia? Que entidades foram envolvidas? O que há por trás da discussão da pauta 

dos 10% do PIB para a educação e quais são os parâmetros que vocês se utilizaram para 

esses cálculos? 

D.: Então, assim... é que é muita coisa. 

F.: Podemos começar com o histórico do CAQ e do CAQi, cuja metodologia foi 

construída antes. Diversos registros apontam para isso. Foi aprovada no Conselho Nacional 

de Educação, no ano de 2010, conjuntamente com o debate da Conferência... 

D.: Sim. A ideia de Custo Aluno-Qualidade é uma ideia razoavelmente antiga, não 

necessariamente com esse nome. O primeiro texto sobre Custo-Aluno no Brasil é do Vitor 

Henrique Paro. Foi publicado na década de 1970, início da década de 1980 para o INEP 

(isso está até no site do Vitor, como um documento disponível). E durante a década de 

1980, começa-se a pensar, a partir deste texto, sobre Custo-Aluno na necessidade de um 

Custo Aluno-Qualidade, mas nem sempre com esse nome. Isso era muito mais um termo 

de um discurso do que um conceito. O trabalho da Campanha foi transformar um discurso 

num conceito e mais do que isso: transformar um discurso num conceito e num cálculo, 

então em uma proposta real, material, de financiamento da educação. Isso começa em 

2002, na época do governo FHC, para subsidiar nossa ação no Supremo [Tribunal Federal], 
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de descumprimento do FUNDEF. O Fundef, mais claro do que o FUNDEB, deixava 

explícita a necessidade de um Custo-Aluno Qualidade, ou seja, de um fator de qualidade da 

educação pautado na ideia do Custo-Aluno por ano, que sozinho é insuficiente para a 

garantia do direito à educação. É uma superação do “gasto-aluno-ano” por “Custo Aluno-

Qualidade”, entende? Não é fácil. O quê que a Campanha percebe? Que, de 2002 a 2007, 

durante a materialização da metodologia, que era necessário trabalhar na ideia de Custo 

Aluno-Qualidade, mas ela era muito difícil. Enfim, em uma releitura do texto 

constitucional, nos demos conta de que era preciso ter um padrão mínimo de qualidade, 

demandado no art. 211, § 1º, da Constituição Federal, que foi reformado na emenda 

constitucional 14, de 1996, que é a emenda do FUNDEF, precisamente. Quando a gente 

incorpora que existe uma obrigação da União para a garantia de um padrão mínimo de 

qualidade como sendo uma tarefa da União no regime de colaboração do art. 211, 

concluímos: “a gente tem que calcular isso”. E a gente pega a LDB e percebe que o art. 4º, 

inciso IX, vai dizer que é preciso garantir os insumos indispensáveis para o processo de 

ensino-aprendizagem. A soma dessas duas demandas legais conformava o CAQi, e isso 

fica mais evidente em 2007, alguns meses depois de eu assumir a coordenação, pois 

estávamos diante de um dilema, resolvido coletivamente. 

A Campanha sempre vai utilizar a lei como uma referência. Sempre. Tanto de 

argumentação como de implementação. As políticas devem corresponder às leis, ao direito, 

devem materializar as leis, considerando que nosso direito é positivo, e mais do que isso, 

como também uma legitimação de nossa posição. E a gente decide calcular o que é o Custo 

Aluno-Qualidade como um padrão mínimo de qualidade, considerando que o padrão 

mínimo de qualidade é o introdutor, o primeiro passo, do padrão de qualidade disposto no 

art. 206, inciso VII da Constituição Federal como princípio da Educação Nacional. E ai,a 

gente consegue fazer um cálculo que é aceito pelo Conselho Nacional Educação, em 2010. 

Durante toda a tramitação do FUNDEB, mesmo na emenda constitucional 53 e depois na 

lei de regulamentação do FUNDEB, a gente tentou colocar o Custo Aluno-Qualidade 

Inicial, nosso CAQi, dentro do FUNDEB (esse em vigor agora). Não foi possível. Por que 

que não foi possível? Inicialmente, a União não queria nem dar 10% daquilo que é 

depositado por Estados e Municípios, que é o que é hoje a regra do FUNDEB: a cada um 

real investido no FUNDEB por Estados e Municípios, a União, no mínimo (e esse mínimo 

tem sido máximo), a União coloca 10 centavos e isso beneficia de 08 a 10 fundos estaduais 

do FUNDEB, que varia conforme a arrecadação e a distribuição dos recursos, mas nunca 

fugiu de 10 centavos. A gente queria, com o CAQi, subir de 10 centavos para 50 centavos, 
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então para 50% daquilo que é praticado por Estados e Municípios, o que significaria uma 

contribuição hoje próxima de 50 bilhões (hoje é quase 13, seria quase 50). O governo 

federal já estava tendo uma atitude, isso é um fato, inclusive por pressão da sociedade civil, 

de fazer com que o excedente arrecadatório, ou melhor, uma pequena parte dele, mas 

decisiva, fosse destinado à educação, à situação das universidades, na melhoria das 

condições de trabalho para os professores universitários, na parceria com Estados e 

Municípios, sempre mantendo muito pra si o controle da política de educação, mesmo da 

Educação Básica, na qual a União deveria ter uma função supletiva e distributiva, em 

parceria com os entes federados estaduais e municipais, mas tudo isso era e ainda é 

insuficiente. Precisamos do CAQi, mas não tinha mais espaço: “bom, já estou dando 10% 

do FUNDEB, não vou dar mais para vocês porque é correto ou estrategicamente 

necessário”, assim pensava o Poder Executivo. É a arte da lógica lulista, tinha uma lógica 

lulista na área de educação, criada pelo Tarso Genro e depois pelo Fernando Haddad, que 

coibia o CAQi dentro do FUNDEB. Então tá bom! A gente sempre declarou: “então vai ser 

no PNE”. E eles riram. Eles riram também que a gente não iria aprovar 10% do PIB.... 

Têm mudanças na Comissão de Educação,  até uma entrevista, que eu faço para um 

programa de televisão, ligado à TV Cultura, que era a TV Univesp ou Univesp TV, que era 

o sistema de educação à distância do estado de São Paulo, em que o Ederson Graneto, ele 

me pergunta: “mas e aí, vai aprovar os 10% do PIB? Eles vão deixar?”, daí eu disse: “bom, 

deixar eles não vão, mas a gente vai aprovar.” Porque o Custo Aluno-Qualidade Inicial... 

ele dava o argumento que faltava para dizer que era preciso os 10% do PIB. É importante 

dizer: o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, ele pensa, no “PNE da Sociedade 

Civil”, em uma ideia vaga, mas presente, de Custo Aluno-Qualidade (não CAQi) e pensa 

nos 10% do PIB.  Mas faz uma conta de chegada, ele força para chegar aos 10% do PIB, 

ele força pra construir um CAQ sem nenhuma pesquisa real, é só uma comparação com 

outros países, que o Brasil deveria investir 25% do PIB per capita por aluno ao ano. Aí tem 

um trabalho do Gil Vicente dos Reis, que é da UFSCAR, que mais ou menos sistematiza 

isso. A gente não, a gente calculou na ponta do lápis. A conta do PNE, a nossa nota em 

defesa dos 10% do PIB para educação, que mudou a História da tramitação, também foi na 

ponta do lápis; ela depois é analisada no IPEA, que não critica a nota, e vai tentar viabilizar 

o montante, em termos de projeção, no Comunicado 124, de dezembro de 2011. Ou seja, a 

gente fechou os argumentos, graças ao CAQi. Isso é fruto de um acúmulo, que vem desde 

2002, para chegar em 2010, com uma passagem de um parecer no CNE, que assume o 

CAQi como referência. Então a gente cercou o governo. Então a gente cercou o governo, o 
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governo não tinha mais espaço. Nisso, nós vencemos: é preciso que o financiamento da 

educação garanta qualidade. Por isso eu digo: a questão é intensidade, se a gente não 

consegue ocupar os espaços, a gente tem que lutar pela posse de bola, quando está com a 

posse de bola, tem que sempre pressionar o governo para o governo ficar encurralado. E a 

gente conseguiu na tramitação do PNE. 

F.: Entrando um pouco na CONAE 2010, que foi um evento bastante comemorado, 

é bastante tratado dentro da bibliografia do Plano, dos pesquisadores e do próprio governo, 

nas publicações oficiais.  Quais eram os objetivos ao participar da CONAE 2010? Se 

puder, colocar na forma resumida, como apontamentos. 

D.: A gente não entrou na CONAE, a gente entrou na CONEB – ali foi que 

iniciamos nossa estratégia. Nosso jogo é progressivo e acumulativo. Esse é um ponto 

importante. A primeira comissão organizadora da CONEB excluía a Campanha, e ela 

excluía a Campanha porque ela tinha sido a única entidade que tinha reivindicado uma 

conferência de educação durante a primeira gestão do Lula, em alto e bom tom, com 

clareza: “por que só a educação não teve sua Conferência no primeiro mandato?”. Era 

nossa pergunta. Enfim, foi a única área que não teve conferência. O Lula escolheu uma 

área para não fazer conferência e foi justamente a educação. Por que? Porque era uma área 

em que o governo estava devendo no primeiro mandato. Educação vai exigir um esforço 

orçamentário comparativamente alto, devido à dívida histórica. O governo não se dispôs a 

esse esforço orçamentário. Nós temos uma publicação, que é a “Insumos para o Debate 1”, 

que mostra que o governo Lula, proporcionalmente, investiu menos que o Paulo Renato 

(do que o governo FHC!) no primeiro mandato. Ou seja: o excedente de capital que estava 

sendo gerado pelo ciclo de commodities, que foi o que subsidiou o processo do 

crescimento brasileiro e depois a política dos gigantes nacionais, não teve a educação como 

alvo. E ai, o segundo mandato tinha que ser o mandato da educação. Só que se tinha que 

ser o mandato da educação, teria que ser afeito à posição do governo. Um dia... agora não 

vou lembrar... mas em março de 2007, a Marta Suplicy disputava com o Haddad a cadeira 

do Ministério da Educação, e na Revista Época eu dou uma declaração de que o Plano de 

Desenvolvimento da Educação que o Haddad lançou, em 2007 (isso é tudo 2007, já, então, 

com o primeiro mandato finalizado em 2006), com o governo perdendo na pauta do 

Fundeb. O governo perdeu tudo ali... só que o Lula é muito hábil, é aquele cara que perde e 

diz que ganhou. Esse é o poder do governo. O governo sempre tem condição de dar a 

última palavra, dentro desse jogo. O jogo entre sociedade civil e governo sempre é 

desigual. Sempre é um jogo entre público fraco e público forte. E a gente tem que se 
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preocupar menos com a desigualdade do jogo e mais com o resultado do jogo. Então o 

direito a educação tem que sair fortalecido, no processo de interação. Daí o Haddad quer 

ficar no Ministério da Educação, a Marta já na ponta (porque o Lula tinha convidado o 

Tarso Genro, ele não aceitou. O Haddad não era um ator forte, um político forte, até na 

prefeitura de SP isso se comprova – ele é um político promissor, mas ele ainda tem muito 

que aprender em termo de relações políticas, ele não é hábil politicamente, embora seja 

muito competente como burocrata (e não atribuo valor negativo ao termo), a competência 

dele não faz com que ele tenha sucesso em uma série de ações. Mas, então: a Marta está lá 

disputando e o Haddad lança o PDE, só que ele lança o PDE sem dizer o que o PDE é. Ele 

diz: “Temos um PDE”. Pega tudo o que os empresários defendiam, pega parte do que a 

sociedade defendia, não cita o Plano Nacional de Educação (2001-2010), que estava em 

vigor naquele momento, que estava sendo flagrantemente descumprido, e lança para a 

imprensa o plano. Eu, com 29 anos, um ex-aluno do Haddad, dou uma entrevista para a 

Revista Época, para a repórter Ana Aranha, dizendo que aquilo era um plano “fica na 

cadeira Ministro”, né... O Lula tinha dado este espaço para ele tirar a Marta do jogo. Hoje 

ele até assumiu, com algumas pessoas, em algumas reuniões, que era isso mesmo que ele 

tinha feito; mas ficou revoltado comigo – não me preocupei, pois tenho compromisso 

exclusivo com um projeto de educação, inscrito na Constituição Federal e nas posições da 

Campanha. Enfim, ele não lança nada dizendo o que é o plano, ele só vai lançar em 

setembro. Ele divulga em março o PDE, depois lança de novo em abril, se não me engano, 

ou maio, e eu, como era do Conselho Nacional da Juventude, da Mesa Diretora do 

Conjuve, o primeiro membro jovem da sociedade civil, eleito em primeiro turno e contra a 

posição do Governo Lula, eu era chamado para esses eventos, então eu ia. Enfim, Haddad 

não lançou nada, e ai, só em setembro, sai um livrinho verde que explica o que é o PDE, 

depois de uma reunião em 22 de agosto de 2007, se não me engano, com ele, comigo e 

com o Comitê Diretivo da Campanha. Então, o grau de conflito com o governo era 

altíssimo, eles não chamaram a gente para ser da Comissão Organizadora da CONEB, 

incomodávamos demais. Essa reunião de agosto é importante... como a gente ganha o 

Prêmio Darcy Ribeiro de 2007, a gente convoca uma reunião com o Haddad, a gente já 

tinha ganho, né, já tinha sido anunciado em agosto (22 de agosto de 2007). Eu peço uma 

reunião com o Haddad, uma audiência pública, ele demora para aceitar...aceita... Durante o 

encontro, entramos em um embate sobre o PDE, ele reclama da entrevista à Época e a 

outros veículos, eu mantenho a posição crítica da Campanha, apoiado pelos meus colegas. 

Quando ele aceita essa audiência pública, é até engraçado relembrar, quando ele aceita essa 
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audiência pública conosco ele pede para termos mais interação, eu falei: “olha, uma 

condição para nós continuarmos a conversar, sem ter qualquer influência em nossa posição 

– que fique claro –, é participar da Comissão Organizadora da CONEB, pois somos o 

maior movimento em defesa da educação do Brasil”, ele concorda, fala que sim, mas só 

vão colocar a gente em outubro. A primeira reunião que a gente participa é outubro. A 

Comissão Organizadora é composta, a cadeira da Campanha é composta por mim, como 

titular, e a Denise Carreira, como suplente. E ai, a nossa estratégia, Fernanda, no dia 31 de 

outubro... a gente tem aquele Encontro Nacional, em 30/31 de outubro, e a gente decide na 

CONEB pressionar pela CONAE e começar a construir a pauta e o controle programático 

do Plano. E tudo isso foi pensado. Então, a nossa incidência na CONAE é secundária. Ela é 

continuidade de um processo que a gente começou na CONEB e a gente veio da CONEB 

(sempre com um processo cumulativo) para chegar na CONAE, e da CONAE de 2010 pra 

incidir no Plano, inclusive via as etapas preparatórias da CONAE de 2014, que era para ter 

sido realizada em fevereiro e que iria decidir questões muito pesadas do Plano... (se a 

CONAE 2014 tivesse ocorrido em fevereiro de 2014 – e claro, isso é um achismo, mas não 

tem nada que me tire da cabeça – a gente teria aprovada a exclusividade do recurso público 

para educação pública, e foi isso que o governo quis evitar quando cancelou a CONAE de 

fevereiro e jogou para novembro, entre outras questões, depois da tramitação do PNE). 

F.: Ok...   

Daniel: Agora, só uma coisa sobre a literatura, e eu também vou colocar isso no 

meu Doutorado: não existe nenhuma comprovação empírica de que a CONAE 

automaticamente gerou o PNE. O Documento da CONAE é muito diferente do documento 

que o governo apresenta no PNE. As emendas da CONAE não surgiram de geração 

espontânea... tem muita gente na literatura que diz: “ah, a CONAE subsidiou o PNE”. 

Recentemente, numa reunião com o Heleno, que agora é o coordenador do FNE (era do 

FNE, agora é do Fórum Nacional de Popular de Educação, depois da interferência do 

Mendonça Filho e do Temer no FNE), ele disse: “o documento da CONAE 2014 é igual ao 

do Plano”. É claro que é igual! Porque o Documento referência da CONAE 2014 foi feito 

em agosto de 2012, já tinha tido a primeira aprovação do PNE na Câmara dos Deputados. 

Então, parece que a CONAE de 2014 é geradora do Plano, passaram para trás até a Conae 

de 2010. Não é, não existe transmissão automática, tem que ter um fio condutor, tem que 

ter alguém que encaminhe, e ai, a Campanha teve uma presença importante: pegamos o 

texto da Conae de 2010 e fizemos as emendas que aproximaram o resultado legislativo do 
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PNE do Documento Final daquela Conae. A Conae de 2014, nesse sentido, é 

corroborativa, apenas... 

F.: É, e isso inclusive com a presença da Campanha na Comissão de Organização 

da CONAE 2010. Quer explicar um pouco sobre isso? 

D.: É, então, na Comissão a gente de fato priorizava a mesma lógica da intensidade: 

nunca perder prazo, sempre ser mais rápido, estar mais preparado para o debate. Eu não 

poderia nunca faltar, porque... por um pedido do Haddad, a minha cadeira era composta: 

eu, como representante da Campanha de titular; o “Todos pela Educação”, como suplente. 

Como a gente ia deixar claro que eles iam ficar na suplência, ou seja, eles eram menores do 

que nós (sendo bem sincero), o Comitê Diretivo achou uma boa ideia e também achou uma 

boa ideia deixar explícito que a gente tinha 90 delegados na Conae de 2014 e eles 06. Em 

2010 foi 54 contra 4 – e eles sequer foram capazes de habilitar todos. Por que isso é 

importante? Porque – e tem até a tese da Lara Simielli que abarca um pouco isso – as 

pessoas entendem que tem dois movimentos que disputam, só que disputam com uma 

diferença enorme de pautas e de condições. Enquanto a gente tem que lutar para cada 

espacinho que a gente consegue, o “Todos pela Educação”, sendo vinculado ao Grupo 

Gerdau, à Globo, etc... consegue tudo mais fácil – esse é um outro problema, a explicitação 

do poder econômico sobre a pauta pública. Então, o Comitê Diretivo achou que era uma 

boa, então eu não podia faltar e era uma presença que tinha que ser muito preparada, pois 

precisava decidir o jogo ali. E a gente optou por duas estratégias: primeiro, desde a 

CONEB, a gente é coordenador de um eixo que incluía ou tratava de financiamento, mas 

na Coneb não era de financiamento, era de gestão, e a gente dividiu a coordenação do eixo 

com o MEC. Era eu e o Horácio Reis que fazíamos a coordenação. Na CONAE de 2010, 

fomos eu e o Paulo Santos da UNCME, na Coordenação do Eixo de Financiamento, e na 

CONAE de 2014, era eu e o Gil, do PROIFES, aquele da Ufscar, na coordenação. Só que 

acabou que, enfim, a Campanha era sempre a que ficava. A gente já tinha essa prática 

muito centrada de coordenar o Eixo de Financiamento, por conta do CAQi e da luta pelo 

percentual do PIB. E por tudo o que construímos, ninguém disputava conosco, éramos e 

somos legitimados na pauta. E eu só quero deixar claro que o percentual do PIB nunca foi 

nossa questão principal, sempre foi o CAQi, porque se você determina o Custo Aluno-

Qualidade, é ele que gera a necessidade dos 10% do PIB, que poderia ser 6% se nosso PIB 

fosse muito maior e se nossa demanda por educação fosse muito menor. Para nós não 

importa a quantidade do PIB, o que importa é o quanto que se investe por aluno ao ano, 

quanto na Educação Básica, quanto na Educação Superior, que está bem melhor do que 
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Educação Básica em termos de qualidade (isso não significa que a gente acha que tem que 

investir menos na educação superior e mais na educação básica: tem que aumentar um 

pouco na educação superior e muito na educação básica, essa que é a relação). Então, na 

Comissão Organizadora, a gente ficava com a Comissão de Sistematização, porque é a 

comissão programática e com o eixo de financiamento. E na comissão de sistematização, 

era pau constante, né...  muita briga, muita dificuldade. A nossa posição tensionava  com a 

do campo petista, que é majoritário, mas não hegemônico... não era hegemônico, vale 

reiterar, ele era majoritário, mas não era hegemônico... mas a gente nunca perdeu uma tese 

no debate. Essa é uma vantagem que as pessoas não percebem do PT: o fato de ser um 

partido que se reivindica democrático-popular, mesmo quando ele faz uma disputa dura, 

contra uma tese. Se você tem melhores argumentos e se você vota deliberações partidárias, 

porque elas são progressistas, ele fica constrangido. A posição de Haddad no MEC pouco 

tem a ver com a posição programática do PT. É um paradoxo, uma contradição, mas é 

assim... Uma briga que a gente teve, via Fátima Bezerra, e que a gente conseguiu, foi 

colocar no 4º Congresso do PT a demanda por 10% do PIB, por exemplo. Ai, a gente 

emparedou o Fernando Haddad: se o PT tá dizendo que é 10% do PIB, o deputado que 

votar contra os 10% do PIB vai estar ferindo uma deliberação partidária. Existe, quando 

você lida com um governo petista, esses espaços. Isso não é pouca coisa. Certamente a 

gente não conseguiria fazer as mesmas estratégias num governo não petista, haja vista o 

que ocorre agora com Temer. Porque a gente consegue manter o jogo da intensidade, mas a 

abertura do adversário paro jogo que nós propomos é uma abertura diminuta se não é um 

governo que tem essa mística, essa narrativa, de ser uma governo democrático-popular – 

bem fundamentada em obras como: “Quando novos personagens entraram em cena”, do 

Eder Sader. Tanto é que você vai notar que cada vez menos o PT se reivindica um governo 

democrático-popular ao longo do governo Lula. E abandona, na prática, essa tese no 

Governo Dilma. Era para ser um governo democrático-popular e se torna depois um 

movimento social-desenvolvimentista, um governo social-desenvolvimentista, como Lula. 

A ideia de um governo como o do Lula “Brasil, um país de todos”, ela é automaticamente 

substituída, no governo Dilma, por “Brasil, um país sem miséria” e depois, “Brasil, pátria 

educadora”, que foi uma provocação, até uma palhaçada (desculpa o termo), pois era uma 

forma de tirar o PNE do centro do debate. Pegaram a ideia mal formulada pelo Gilberto 

Dimenstein da “Cidade Educadora”, que é um conceito bom, mas que ele distorceu... e o 

Mercadante convenceu Dilma da ideia da Pátria Educadora, como uma extrapolação. 

Depois, veio o texto do Mangabeira Unger, no curto tempo em que foi Ministro-chefe da 
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Secretaria de Assuntos Estratégicos, a falecida SAE. Ai, tudo ficou claro. Lembra do texto: 

“Pátria Educadora: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional”? O 

objetivo era colocar algo de péssimo gosto e proposição no lugar do PNE. E ele foi além, 

propôs um segundo texto, sempre com o apoio do Palácio do Planalto, que tinha 

empossado o Renato Janine Ribeiro no MEC, mas retirando todo o poder dele. O 

Mangabeira ainda fez o texto “Federalismo Cooperativo – Sistema Nacional de Educação”, 

reunia de forma mal escrita as teses da Sase (Secretaria de Articulação com os Sistemas de 

Ensino) do MEC, sob Binho Marques, com outras teses equivocadas. Por sorte, os textos 

não avançaram. 

F.: Bom, duas perguntas ainda sobre a Comissão de Organização: um detalhe 

chama a atenção na Comissão Organizadora da CONAE: há 4 quatro entidades que 

compõem o Comitê Diretivo da Campanha (CNTE, UNDIME, MST, UNCME)...  

D.: ... E agora tem mais: (não é do Comitê Diretivo, mas é da Campanha). A gente 

incluiu o MIEIB (Movimentos Inter fóruns de Educação Infantil) e os Fóruns de EJA 

(Educação de Jovens e adultos), e a gente incluiu dentro do processo da CONAE 2014, a 

gente criou emendas – as emendas mais aprovadas, em 17 estados, em cada uma dessas 

etapas preparatórias – para incluir o MIEIB e os Fóruns de EJA dentro da Comissão 

Organizadora da CONAE 2014 e seria para a Conferência de 2018. 

F.: Ainda essa presença na Comissão de Dinâmica e Sistematização: auxiliaram a 

elaboração do documento referência e fizeram parte de todo o processo de sistematização 

de emendas, relatoria, etc... Pode falar um pouco sobre isso? 

D.: Sim, bom, primeiro em relação às entidades, a Campanha representa uma 

vontade geral, como já falei. Nossa posição não é consensual, a gente não tem como 

alcançar o consenso. O consenso é uma quimera, ou é algo falso. Normalmente ele é 

tratado como alternativa de inviabilização do poder, por meio do poder de veto de algumas 

entidades, no modelo de consenso mais elaborado. Por exemplo, algumas questões são 

paradigmáticas. O debate sobre a Lei do Piso, que é bem prático: a UNDIME era contra, 

dizia que não era possível pagar. A gente chegou em uma reunião e falou: “UNDIME, é 

inaceitável ser contra a Lei do piso para a Campanha”. A UNDIME ameaçou sair da 

Campanha. Respondi: “se não tem jeito, tudo bem, só que a nossa defesa é pela valorização 

dos profissionais da educação, a lei do piso é um passo para isso, bem pequenininho, e a 

gente não vai abrir mão desse passo, a gente vai defender a lei do piso, se for necessário, e 

como de fato foi – tem um livro que foi feito junto com Ação Educativa, porque o nosso 

advogado era o Salomão Ximenes, que era da Ação Educativa e agora é professor da 
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UFABC – vamos defender até no Supremo”. E a gente foi lá e bateu no peito e fez valer a 

posição de defesa da Lei do Piso. Da mesma maneira que a CNTE não aceitava o 

conveniamento das creches no FUNDEB, que a gente considerava que era uma alternativa 

temporal. Acabou que as alterações da lei do FUNDEB geraram como resultado a 

liberalização para o conveniamento de creches, de forma quase irrestrita. A CNTE era 

contra, em nome do princípio do investimento público, do dinheiro público exclusivamente 

para educação pública, mas isso significava mais de um milhão de crianças sem creche – 

que eram creches conveniadas. Não dava para ser automático, a gente propôs uma regra de 

transição. E a CNTE anuiu. E a UNDIME era quem mais defendia. Defendia tanto que foi 

uma das entidades que pressionaram para ter conveniamento irrestrito. Foi beneficiada, 

porque tem outra legitimidade, uma posição da Campanha, que defende o direito à 

educação, ao invés da posição corporativa e imprescindível da CNTE, ou a posição de 

interesse da UNDIME. Ou seja, a Campanha é a expressão de uma vontade geral: não é 

porque tem a UNCME, o MST, a CNTE... que a nossa voz é igual a deles. E, ai, é fácil 

comprovar: “CONEB: defendemos o fim do conveniamento em creche 2018, no 

FUNDEB”. A UNDIME ficou junto com o MEC, defendendo conveniamento irrestrito. A 

CNTE, por pressão do MEC e do PT, dividiu. E foi a Campanha, sozinha, que bancou e 

ganhou (ganhou de lavada) a votação. Depois da CONEB, quase que acontece um racha na 

Campanha, e essa situação de tensionamento é refletida na dissertação da Anja Anja 

Eickelberg (“Framing, Fighting and Fraldas pintadas: The Learnings and Teachings of the 

Brazilian Campaign for the Right to Education”), defendida em Amsterdã, na Faculty of 

Social and Behavioural Sciences do Amsterdam Institute for Metropolitan and 

International Development Studies. 

F.: Ok. E especificamente sobre a comissão de dinâmica e sistematização, qual foi o 

papel da Campanha, e de todos os seus interlocutores, para a elaboração do documento 

referência, para...  

D.: Ah... a gente era a entidade que mais lia, ... a nossa legitimidade tem que ser 

afirmada pela qualidade da nossa posição, porque a gente não tem a mesma abrangência 

que as outras entidades, então ela tem que ser mais qualificada, de forma a respeitar 

também as posições históricas das outras entidades, para depois tensioná-las – se for o 

caso.  Então, por exemplo, a gente nunca vai defender que todo o recurso de educação seja 

para salários, porque é preciso expandir matrícula, então você não pode gastar tudo com 

salário do professor. Isso tensiona com a CNTE. Para a gente poder avançar em relação às 

pautas corporativas, a gente tinha que ter a posição mais qualificada. Então, a nossa 
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estratégia era: ir com uma posição mais qualificada, determinar o calendário de prazos, 

determinar o ritmo de funcionamento da Conferência, não permitir uma coisa que o MEC 

queria muito, que era que a posição dos Consultores do Documento Referência 

prevalecesse sobre a posição da Comissão. Isso tinha o apoio muito forte do [Francisco] 

Chagas, por exemplo. Então, contratavam o Luiz Dourado (UFG), com a uma parceria com 

a Unesco, ou o Genuíno Bordignon (UnB), para fazer com que a posição do MEC vencesse 

– o Genuíno ia em um caminho diferente, mas o Dourado e seu grupo, não. Ou seja, 

naturalmente, não era nem a posição do Dourado e do Bordignon a de defender a posição 

do MEC, mas começava assim. Então, a gente batia, ai, eles voltavam para uma posição 

pautada na história deles, no trabalho deles... E eles eram mais principiológicos. Então, 

nosso trabalho era muito de exigir o princípio, determinar o ritmo da coisa. 

Mas você perguntou sobre a Comissão de Dinâmica... Enfim, não sei se ficou claro, 

mas tínhamos duas estratégias: focar no Eixo de Financiamento e coordená-lo e... sempre 

estar na Comissão de Dinâmica e Sistematização. Por que? Porque é ela quem define o 

conteúdo e a forma de deliberação da Conae. E isso é o mais importante. As outras 

Comissões, de Mobilização e Infraestrutura, são importantes, lidam com recursos, número 

de delegados, mas nosso jogo é vencer no debate. O que conta em uma Conferência é o 

produto final, o Documento Final e ele é debatido, em termos de aportes iniciais e 

procedimentos deliberativos, na Comissão de Dinâmica e Sistematização. 

Como isso funciona? O Coordenador de Eixo ou os Coordenadores, a partir do 

aporte dos Consultores – e nós mexemos muito neles – elabora o capítulo do Documento 

Referência do seu Eixo. Ou seja, apresenta a primeira visão. Ela é aprovada pela Comissão 

de Dinâmica e Sistematização e, depois, pelo Pleno do FNE. Depois, vai para as etapas 

municipais e estaduais. As emendas que alcançarem 5 Estados, ou seja, forem aprovadas 

em 5 Estados, são incorporadas ou no Bloco 1 do Documento Base (aquele que é debatido 

na etapa nacional da Conae), como sugestão de incorporação feita pelo pleno do FNE, ou 

vão para o Bloco 2, como sugestão de rejeição. Há um Bloco 3, com emendas importantes 

que não alcançaram o critério dos 5 Estados. 

Quem faz essa proposição do que vai para o Bloco 1, para o Bloco 2 ou entra no 

Bloco 3 é a Coordenação do Eixo. Seguindo para a deliberação da Comissão de Dinâmica 

e Sistematização e, depois, para o Pleno do FNE. Mas o poder do coordenador é forte. 

Durante a Conae, temos os colóquios, que aprofundam os debates e preparam a 

deliberação para os debates nas plenárias de eixo. E depois a plenária final. Tudo isso é 

determinado pelo Regimento Interno da Conae. 
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Como coordenador, fiz um bom trabalho de aceitar as proposições que eu 

concordava e que eu discordava. Não tenho problema de perder no debate, a Campanha 

não teme o debate, mas precisa do debate. Vencer com uma emenda, a partir de uma 

polêmica, é mais útil, muitas vezes, do que ganhar por consenso. Então, como 

coordenador, organizei muito bem o debate. Os delegados podem destacar o conteúdo do 

Bloco 3. Feito o destaque, é votada a admissibilidade e, depois, é discutido o mérito e 

votado o mérito. Aprovamos todos os destaques em globo e fomos para o mérito. Com 

isso, o debate do Eixo de Financiamento foi mais qualificado, destencionado e gerou uma 

deliberação mais coerente. O Eixo ficou redondo e legitimado. 

F.:  A CONAE 2010 contou com mais de 2.000 delegados, dentre natos oriundos de 

indicação nacional, eleições etapas sobre nacionais. Segundo informações contidas no 

portal da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a entidade coordenou Eixo V e 

habilitou 135 delegados para participação nas etapas estaduais da CONAE. A Campanha 

dirigiu suas estratégias de intervenção a outros eixos temáticos? Agiu só no eixo V? Como 

foi isso?  

D.: Sempre, todos os eixos. Sim, a gente interviu em todos os eixos. A nossa 

prioridade era o eixo de financiamento (Eixo V, em 2010) e o eixo de Sistema (Eixo I). O 

fato é: o que você faz quando tem um grupo muito qualificado em um tema, mas precisa 

atuar em todos? Você destaca quem é melhor para cada um, conversando com o grupo e 

distribuindo tarefas. Isso parte da própria vontade da pessoa, quando é possível, ou da 

delegação de uma tarefa, quando necessário. Teve gente que mesmo tendo vontade de ir 

para outro eixo, mas era muito hábil em uma questão específica, então a gente mandava 

para aquela outra questão. Embora a Campanha tenha uma história na área de 

financiamento, a grande disputa do coração dos ativistas da Campanha é pelo tema da 

diversidade, não pelo eixo de financiamento. O eixo de financiamento é praticamente o 

eixo de todos. Então, todos sabem debater financiamento.  Só que o eixo de diversidade é 

aquele que mobiliza o maior número de pessoas na sua identidade individual e acaba que 

esse é o eixo que a maior parte da delegação da Campanha quer. (Na CONEB, inclusive, 

teve uma sacanagem: a determinação de quem vai para cada eixo era determinada por uma 

bolotinha, um sorteio, daquelas bolinhas coloridas de papel da piloto, sabe? Bolotinha 

coloridinha. Daí, uma militante nossa, sem eu saber, foi até uma papelaria comprou um 

monte dessas bolotinhas e habilitou todos que ela queria na diversidade (risos...). Eu odiei 

isso, quando soube. Tem que cumprir a regra: quem está em cada uma, pela bolinha, deve 

ir para o Eixo da bolinha, cuja distribuição era aleatória. Gerou uma baita briga. Levei o 
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caso para a Comissão Organizadora, assumindo o ônus. Depois, o MEC liberou. 

Participava do Eixo quem quisesse participar, isso na CONEB). Mas na CONAE 2010 não, 

era a inscrição. Era bem preciso o processo. Vinha no crachá, para qual eixo você estava 

designado, etc, conforme sua inscrição prévia, que no caso da Campanha correspondia a 

uma deliberação coletiva, que levava em conta a vontade individual, mas não apenas. Mas 

então, a gente participou de todos, ou melhor, nossa delegação esteve em todos os Eixos. E 

o que eu posso dizer é que a maior parte da delegação da Campanha, se pudesse escolher 

sem negociação, só pela vontade individual - que era sempre considerada, mas não era o 

elemento decisório, como eu disse - escolheria o eixo de diversidade, e o que menos 

escolheria seria o eixo de valorização dos profissionais da educação, porque não 

divergíamos tanto da posição da CNTE, que era quem dominava o eixo. Então, a 

Campanha, a ocupação, se dava mais no financiamento e no de diversidade, mas estava 

presente em todos os Eixos e essa presença era menor no eixo de valorização dos 

profissionais da educação, até porque, essencialmente, o debate de valorização era muito 

decidido no financiamento, por conta da viabilização financeira da política salarial e de 

carreira. 

F.: Por falta de acesso a alguns documentos, não consigo saber exatamente como 

era essa dinâmica das conferências, das votações. Qual era o impacto da presença de vocês, 

em termos de proporção? 

D.: Em primeiro lugar, o mais importante foi conquistar espaço nas comissões 

organizadoras da Coneb e da Conae de 2010 e 2014, a última já a Comissão Organizadora 

como atribuição do FNE. Na verdade, o fundamental foi entrar na Comissão Organizadora 

da Coneb, o que somente veio após audiência com o Ministro Fernando Haddad, em 22 ou 

24 de agosto de 2007, preciso confirmar. Depois, nas comissões organizadoras, a luta foi 

para coordenar o eixo de financiamento da educação. Sempre conseguimos, pela força de 

nosso trabalho. Na Coneb de 2008 foi o Eixo III: “Construção do regime de colaboração 

entre os sistemas de ensino, tendo como um dos instrumentos o financiamento da 

educação”, na Conae de 2010 foi o Eixo V: “Financiamento da educação e controle 

social”, e em 2014, o Eixo VII: “Financiamento da educação: gestão, transparência e 

controle social dos recursos”. Como coordenador do Eixo, você fecha a redação do 

Documento Referência do Eixo para apresentar para a Comissão de Sistematização e, em 

sequência, para o Pleno. Depois, formula o Documento Base, avaliando quais emendas vão 

para os Blocos 1, 2 e 3. Isso significa dizer que você determina uma primeira avaliação a 

ser validada pela Comissão de 2juSistematização e, depois, pelo Pleno, mas já sai muito na 
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frente. Pode conferir, os eixos que coordenei estão precisos, não há contradições. Se o 

coordenador de eixo é dedicado, ele favorece uma deliberação consciente nas plenárias de 

eixo e na plenária final. E a clareza favorece as deliberações. Isso facilitou uma boa 

construção da Meta 20 do PNE, que é a mais clara e com melhor fio lógico em termos de 

redação.  

Feito isso, é preciso garantir uma boa delegação. A gente procurava dividir a 

delegação. Agora, a delegação da Campanha era muito maior do que os 54. Vinha gente de 

outros segmentos, que tinham uma posição próxima da Campanha, e vinham juntos. 

Depois de perder para nós na Coneb, a UNDIME sempre compôs com a Campanha nas 

Conaes. Era uma composição dolorida, por que o MEC pressionava a UNDIME para que 

seguisse a posição dele, mas em geral, compunha com a Campanha. Então, a gente dividia 

os 54 e mais esses. Só que dividia os 54 porque esses eram obrigados a seguir uma posição 

acordada entre todos. Os outros, que eram esses que vinham, a gente exigia, mas não existe 

um mecanismo de coerção. 

F.: Bom, fechando a CONAE, poderia discorrer, brevemente, sobre o que acha mais 

relevante acerca das estratégias de intervenção da Campanha? Em relação a formação 

desse consenso, à votação... 

D.:  Bom, no caso da CONAE 2010, a gente fez um grande debate em Brasília. Foi 

numa casa de Retiro da Igreja Católica, em Brasília, com apoio do Instituto C&A. A gente 

fez um encontro nacional para discutir a nossa intervenção em 2009 para as etapas 

estaduais. A gente ganha muito terreno nas estaduais, aprova tudo que a gente decidiu 

aprovar com facilidade e chaga na etapa Nacional já muito preparado. Todos os dias da 

conferência nacional a gente pediu para o MEC designar uma sala para nós, para fazermos 

a reunião de delegação – o MEC cumpriu. A reunião de delegação era uma reunião que 

demorava o tempo necessário, mas que a gente discutia tudo o que era divergente e 

procurava estabelecer a pauta geral, a afirmação dessa vontade geral, e designava as 

estratégias de intervenção: quem ia falar, em que ponto, e o quê. Era uma delegação muito 

preparada. Em termos de conteúdo, a nossa principal preocupação era afirmar o Custo 

Aluno-Qualidade inicial (CAQi), como prioridade absoluta, a demanda dos 10% do PIB e 

um Sistema Nacional de Educação que reconhecesse o papel coordenador da União, mas 

que não excluísse os Estados e Municípios do processo de tomada de decisão e a gente 

conseguiu. Teve uma decisão que a gente perdeu, que estabelecia, pedia para criar um 

conselho gestor de sistema entre União, Estados e Municípios, e ficou afirmado uma 

posição petista e do PCdoB, de quem teve tomar a decisão é a União. Mas que pra CONAE 
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de 2014 isso já tinha mudado, a gente já tinha conseguido reequilibrar o jogo de forças. 

Tinha uma questão também importante que era tensionar o Ideb.  Na Conae de 2010 

significou a edição do artigo 11 do PNE, que é o SINAEB, que a gente conseguiu uma 

regulamentação, mas que foi revogada pelo governo Michel Temer (ou seja, se foi 

revogada, é por que era uma questão tensa) e assim que a gente conseguiu fazer a coisa 

avançar. O Sinaeb, tanto na Conae, quanto no PNE, é fruto de emenda nossa com o Cedes 

da Unicamp. Não constou do texto original do Plano, pois o MEC é apologista do Ideb, 

mas foi apresentado – não como esse nome na Conae –, aprovado e virou emenda aprovada 

no texto sancionado do PNE. Porém, na pauta da avaliação, o Inep de Temer é muito 

recuado e revogou a proposição de regulamentação que construímos no Inep. 

F.: O Fórum Nacional de Educação foi instituído no fim desse processo da 

CONAE, né? Pode descrever como foi o processo de incubação da criação desse órgão?  

D.: O Fórum tem uma história, que é uma história engraçada. A emenda em que se 

deu a criação do Fórum não conseguiu aprovação em cinco estados, que era uma emenda 

da Campanha, mas como todas as outras entidades, a gente achava que era uma emenda 

que ia passar fácil, então não teve controle nas etapas estaduais da Conae 2010. Por que 

não teve controle? Só a gente acabou apresentando, as outras entidades não apresentaram, 

todo mundo dava como certo. E a emenda dizia o seguinte: “O FNE deveria ser o espelho 

da Comissão Organizadora da Conferência Nacional de Educação”. Isso estava no Eixo I e 

ficou no bloco III. Ai, a gente articulou com o Abicalil (Carlos Augusto Abicalil, deputado 

federal à época e coordenador do Eixo I), que é um deputado que estava na comissão 

organizadora da conferência, que era um dos coordenadores do Eixo I, para resgatar essa 

emenda para debate na plenária nacional, para a gente fazer um acordo de redação no 

plenário no plenário final, que era uma exceção. Então, teve que aprovar a exceção no 

plenário, daí chegamos no texto, que era um texto consensual, que é o que está no 

documento final da conferência. Daí, começa o processo de negociação com Haddad, que 

não queria criar um Fórum, porque ele achava que o Fórum era muito grande, que o Fórum 

não tinha uma visão muito clara. Na eleição de 2010, a gente conseguiu, no dia 15 de 

outubro de 2010, numa reunião com a Dilma (isto tem até foto, está tudo no site antigo da 

Campanha, eu teria que passar site antigo da Campanha para você poder acessar os 

documentos). Nessa reunião com a Dilma, dia 15 de outubro de 2010, a gente acordou que 

o Fórum precisava ser criado e ela topou - Serra também topou, conversamos com os dois. 

Então, ficou meio constrangedor para o Haddad dizer não. E, ai, foi um processo 

cumulativo, que também não teria acontecido se não fosse a nossa pressão para lançar o 
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PNE. E, ai, o Lula não só quis lançar o PNE, como quis divulgar o Fórum, buscando 

distensionar com o Haddad. O Haddad disputava nesse momento se ele ia continuar como 

ministro (a Dilma não queria, mas Lula queria e ele seria candidato). E ai, a gente faz um 

processo de pressão, e ele - para dar uma boa notícia, porque ele só tinha feito sacanagem 

com a gente, né? Só tinha descumprido o que tinha sido combinado... (o Haddad, ele 

somente descumpriu uma vez um combinado: foi em relação ao FNE e ao PNE, todos os 

outros combinados que nós fizemos com ele, inclusive na tramitação do PNE, ele cumpriu, 

também porque aprendeu). Em relação ao Fórum e ao PNE, ele descumpriu o combinado 

porque ele sempre retardou, e se não é a gente pressionar e saber da intenção do Lula de 

lançar o PNE no dia 27 de dezembro, imagina!  Se sai o PNE no dia 27 de dezembro, 

ninguém critica! Parece uma ótima notícia de final de ano. Então, foi assim que surgiu o 

Fórum. O Fórum surge como uma boa notícia perante uma má notícia, perante um 

descumprimento de acordo. O fórum também estava no acordo, mas era muito mais difícil 

instituir o Fórum do que ter o texto do PNE. O texto do PNE, o Lula ia divulgar uma hora, 

mas do fórum ele poderia abrir mão. Tem uma outra questão. A liderança do fórum era de 

um campo dentro do PT que não era um campo que conversava muito com Haddad, que 

era o campo do Chagas. Isso é tão real que o Chagas cai em 2007, ele era secretário de 

Educação Básica, ele é demitido. Na época o Haddad era tão desconhecido que nos jornais 

saiu assim “Paulo Haddad” - não era Fernando Haddad – “demite secretário de educação 

básica”. E, ai, por pressão do Chagas, da CNTE, o Chagas sai da Secretaria de Educação 

Básica e vai para Secretaria Executiva Adjunta. Ele caiu porque você sai de uma secretaria 

para ser adjunto em outra... Só que ele “caiu para o andar de cima”, do lado do ministro. E, 

ai, então não aceitar o fórum está também dentro dessa vertente de o Haddad, que não 

tolerava muito esse grupo, que era o grupo dos sindicalistas dentro do PT, do núcleo de 

educação do PT, ter que engolir. 

F.: Fechando a CONAE, a Campanha considera que os resultados da CONAE 

2010, formalizadas no Documento final, acolheram os objetivos principais... 

D.: Totalmente. Só uma questão que ficou em aberto, que aí o plano e a conferência 

de 2014 resolve, que existe uma visão naquele momento de que a União deveria ser a 

condutora de todo o processo de gestão da política educacional. É bom porque o tempo 

ensina também. Eles tanto se decepcionaram -  quem defende essa tese - com as próprias 

atitudes do MEC, não só na gestão do Haddad, mas também na gestão do Mercadante, 

como também percebem hoje que se você dá todo poder para União, chega um governo 

irresponsável ilegítimo, como esse do Temer, e destrói tudo. Você tem que criar, dentro de 
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uma estrutura institucional, como Sistema Nacional de Educação, tem que ter um 

contrapeso. 

F.: CONAE e Poder Executivo. Em relação ao conteúdo do Projeto de Lei, ele pode 

ser considerado fruto da CONAE?  

D.: Não, o projeto de lei original, não. Ali, era o que o MEC queria fazer, pinçando 

da CONAE o que para ele era interessante. Nós tivemos reuniões com o Haddad, na época. 

Ele apresentou algumas questões sobre o plano, a gente divergiu, ele não quis apresentar 

mais. Ele ia lançar o PNE somente no dia 27 de dezembro, a gente fez adiantar... O Haddad 

também nunca apostou na Conferência. Ele achava que a Conferência nem seria respeitada 

dentro do Parlamento. (Tem um texto dele, em que ele não é o autor explícito, mas eu sei 

que foi ele, ele disse que foi ele que escreveu, um texto sobre as legislações que foram 

geradas na gestão dele. Ele praticamente coloca Governo e Parlamento como autores. Ele 

não conseguiu entender a sociedade civil como esfera, porque ele não sabe perder, não tem 

muita generosidade. Só que ele perdeu todas as questões que disputou para sociedade civil, 

normalmente, liderada pela Campanha). O que acontece é que, como o governo dá a última 

palavra, a história é escrita sempre como sendo uma posição do governo. “Ah, o governo 

quis o FUNDEB”, mentira! “O Governo quis a Emenda Constitucional 59”... não com um 

artigo 208 reformado na questão dos insumos para Educação Básica, não na mudança do 

artigo 214, porque isso é conteúdo nosso, porque a gente vai lá pinçar da CONEB. Se você 

quiser pegar um momento, se você quiser um momento seminal... do que aconteceu com a 

CONAE, é a reforma da Constituição da Emenda 59. Por que a gente conseguiu fazer com 

que os Parlamentares não só atuassem sobre a DRU (desvinculação das receitas da União), 

que era uma posição que o MEC defendia, mas conseguiu fazer com que eles reformassem 

os artigos 214, 208, 206, para alterar questões que eram importantes para a CONEB, 

aprovadas pela Coneb. Agora, a gente viu o “Todos Pela Educação” dizendo que foi ele! 

Se você perguntar quais foram os debates... essa é uma questão. Se você chegar para um 

ator da área e perguntar quais foram os impactos, as negociações, para aprovar a reforma 

do artigo 214, não sabem dizer! E no artigo 208? Menos ainda. A extensão da 

obrigatoriedade “foi fruto de um seminário que aconteceu em Buenos Aires, do Unicef, 

que criou o ambiente para alterar o art. 208 e estender a obrigatoriedade da educação 

secundária, do Ensino Médio”. Isso era a posição do MEC, também. O MEC se convenceu 

disso, até porque era a Pilar Lacerda, a secretária de Educação Básica, e a irmã dela, que 

era a Salete, que era quem tinha organizado o seminário com do Unicef, porque era a 

coordenadora de Educação. Então, tinha posição nossa, mas tinha a posição do UNICEF e 
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do MEC. Mas as alterações, no artigo 214, eles não queriam e a gente ganhou, nem da 

extensão dos insumos do 208. Então é um pouco isso: o governo, no final, diz que foi tudo 

ele. Essa é uma habilidade do lulismo que a Dilma não seguiu. Quando ela não faz uma 

cerimônia de solenidade para sanção do PNE, sem vetos, ela está assumindo que ela está 

desgostosa com a matéria. E a dos royalties, que ela também perdeu, ela faz com o 

Mercadante, dizendo: “quem teve toda essa ideia foi a Dilma”. Mentira! Não era ideia dela, 

o fundo social do pré-sal para educação foi vitória nossa. Então é isso, a luta com o 

governo é sempre desigual, mas o que importa é a vitória na matéria. 

F.: No tema do financiamento e do controle social, então, as principais divergências 

entre o projeto de lei apresentado eram... 

D.: Era o sistema CAQi-CAQ como base para o financiamento da educação pública 

com o CAQi, sendo padrão mínimo de qualidade, e o CAQ, o padrão de qualidade; os 10% 

do PIB, mas indo além da mera questão do valor, porque eles apresentam o PNE com 7% 

do PIB considerando investimento público total, ou seja, incluindo as parcerias público-

privadas – e a gente defende os 10% do PIB para educação pública, exclusivamente, 

dinheiro público apenas para a educação pública, como era a tese do [sociólogo] Florestan 

Fernandes; a regulamentação do Sistema Nacional de Educação em regime de cooperação 

e colaboração, o primeiro regulamentando o parágrafo único do Art. 23 e o segundo o Art. 

211, especialmente o parágrafo primeiro. 

Creio que esses eram os 3 temas que eram insuportáveis para o MEC. E o MEC 

defendia a Lei de Responsabilidade Educacional como ação civil pública, que era a posição 

do Haddad. Esse era um ponto de consenso entre nós, Campanha e MEC, mas com 

divergência com o setor empresarial. Agora, tramitou um pouco a LRE e o texto é mais ou 

menos, embora positivo para a regulamentação do CAQi. A gente nem se preocupa muito 

também, porque tramitou só para o governo dizer que está avançando em alguma agenda 

do PNE, é a estratégia 20.11. Então, esses eram os pontos que eram mais polêmicos, 

regulamentação do sistema nacional de educação e do regime de colaboração, a partir do 

23º parágrafo único e do art.  211 da Constituição Federal, os 10% do PIB e o ponto que 

era mais polêmico e mais insuportável do governo, que era o CAQi. Até hoje! O Governo 

Dilma designou um Secretário, que era o Binho Marques, ex-governador do Acre, só pra 

isso. O trabalho do Binho, no final, era praticamente só pra bater no CAQi, desconstruir o 

CAQi.  

Fernanda, sobre as Conferências, vale dizer: o sistema CAQi-CAQ não entrou na 

Conae de 2010. Tudo que está aprovado na Conae de 2010 como CAQ significa CAQi. 
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Ocorre que, naquele momento, o único estudo de CAQ que estava disponível era o nosso. 

Ou seja, o CAQi era a proposta de CAQ da Campanha e do Conselho Nacional de 

Educação, na forma do Parecer CNE/CEB 8/2010. Na tramitação do PNE, em uma 

negociação com o [Angelo] Vanhoni, relator da matéria na Câmara dos Deputados, propus 

junto com o Angelo Souza, professor da UFPR, assessor do Vanhoni e membro do PT do 

PR, e com o Marcos Cordioli, que também assessorava o Vanhoni, a ideia de que o CAQi 

era o primeiro passo e deveria ser implementado em 2 dois anos da vigência do PNE, 

sendo parte – inclusive, vale ressaltar – da regulamentação do SNE. Ou seja, o CAQi é o 

modelo de financiamento da educação básica do SNE, bem como o Sinaeb é o modelo de 

avaliação da educação básica do SNE e a Base Nacional Comum Curricular o paradigma 

de currículo. Já o CAQ seria definido a partir do terceiro ano do PNE e implementado, 

progressivamente, até o décimo. Assim, um é padrão mínimo, outro é padrão de qualidade. 

Um aspecto importante: segundo o Art. 214 da Constituição Federal, o PNE articula o 

SNE. Ou seja, o PNE é a agenda do SNE, determina quais são as diretrizes, metas e 

estratégias do esforço conjunto da União, Estados e Municípios. Esse esforço conjunto é 

operacionalizado política e administrativamente pelo SNE. Mas como o primeiro PNE 

após a reforma do Art. 214, por meio da EC 59/2009, não conta com um SNE, construir o 

SNE ficou, como Lei Complementar, agendado no PNE. E o prazo é o mesmo da 

implementação – e não definição, pois isso já foi feito pelo Parecer CNE/CEB 8/2010 – do 

CAQi, da BNCC e do Sinaeb (que não tem prazo, mas era essa a ideia). 

F.: Bom, iniciando o processo legislativo. O PNE de 2014/2024, aprovado pela lei 

13.005, teve longa tramitação. Na Câmara dos Deputados sofreu quase 3.000 emendas, 

acrescidas mais 449 ao primeiro substitutivo do relator; no Senado sofreu importantes 

alterações nas três comissões técnicas pelas quais passou, também com centenas de 

emendas. Há importantes registros oficiais sobre a influência destacada da Campanha no 

processo legislativo do PNE. Como se deu essa incidência da Campanha no processo 

durante toda tramitação? Em quais temas e metas mais atuou? Poderia, na sequência, 

descrever como foi em relação à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal?   

D.: Então, primeiro, no processo legislativo, seguindo essa estratégia de manter a 

intensidade, controlar a intensidade do jogo e controlar o ritmo do jogo, a gente utilizou 

janeiro, porque ninguém trabalha em janeiro no Congresso Nacional, para poder preparar 

nossa posição. Logo, no início de janeiro, a gente apresenta um CD querendo criar aquela 

avalanche de emendas, que conseguimos. A gente entrega para Fátima Bezerra, que na 

época foi a relatora do Plano (ela foi a primeira relatora designada e o Vanhoni o 
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presidente da Comissão. Depois, eles invertem, Vanhoni se torna o relator e a Fátima, 

presidente da Comissão de Educação). Quando o Haddad percebe que vai ter uma 

avalanche de emendas, ele tem que criar uma alternativa de tramitar rápido o PNE, para se 

resguardar no controle do jogo. A tese do governo é que se eles trabalhassem rápido, 

poderiam ter maior controle da matéria. Daí, a nossa estratégia foi atuar pela tramitação do 

PNE, pela regra de tramitação, pois o posicionamento público crítico ao Plano na versão de 

Haddad já tinha penetrado e a avalanche de emendas provava a fragilidade do texto do 

Governo; agora era agir sobre a forma de tramitação, pois o produto de um processo 

político é sempre determinado sobre a forma como ele é decidido, elaborado. Primeiro, 

nossa reivindicação era por uma tramitação normal, porque a tramitação em Comissão 

Especial era uma “forçação” de barra regimental, não era aceitável. Num determinado 

momento, a gente teve a fidelização da Fátima a essa tese, porque ela era a presidente da 

Comissão de Educação e ela queria comandar... não, comandar não é uma palavra justa 

com a Fátima... ela queria poder ter controle da agenda, dar o ritmo. Ela tinha sido uma 

ótima relatora do FUNDEB, a gente ficava muito tranquilo com ela na liderança da 

tramitação do PNE. E, ai, o governo pressionava pela Comissão Especial. Então, qual foi 

nossa estratégia: a gente esticou o máximo possível a corda, o Haddad liga para o Carlos 

Eduardo Sanches (ele não teve coragem de ligar direto para mim) e pede uma audiência 

com a Campanha para negociar a tramitação do PNE. O Carlos era o presidente da 

UNDIME. Daí conversa vai, conversa vem, clima tenso... e no meio da audiência, o 

Haddad pega o telefone e fala: “vou ligar para o presidente da Câmara, vou dizer que a 

Campanha quer atrasar o PNE e dizer para encerrar a ideia da Comissão Especial”. Nós 

dissemos: “tudo bem, liga”. Ai, ele fica desconcertado. Em negociação, somos duros, não 

cedemos, e, ai, eu apresento uma proposta de solução do caso: “a gente só vai aceitar a 

regra de tramitação. Se tiver 80% da Comissão Especial proveniente da Comissão de 

Educação, ou com histórico ligado à área, concordamos com Comissão Especial, caso 

contrário, não tem acordo”. (O Abicalil era o secretário da SASE na época e ele estava 

revoltado porque a gente estava determinado a regra. Ele sabia do importância da dinâmica 

de tramitação no Parlamento, tinha sido parlamentar). O que o MEC e o Palácio do 

Planalto queriam era lotar a Comissão Especial de gente vinculada à Comissão de Finanças 

e Tributação e inviabilizar a tramitação do Plano na questão do financiamento. Ai, o 

Haddad percebeu que não tinha volta e falou: “Tá bom, eu aceito”. E ele bancou o acordo. 

Tanto é que eu lembro de uma vez que o Gastão Vieira (PMDB-MA), que era o presidente 

da Comissão Especial (porque logo que se cria a Comissão Especial, coube ao PMDB 
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indicar a presidência e ao PT, a relatoria. Gastão Vieira era ligado ao Sarney, foi presidente 

da Comissão de Educação, depois foi ministro da Dilma, do Turismo. Vanhoni ficou como 

relator, permaneceu). Então, eu lembro dele pegando o telefone, na minha frente, e falando 

para o Haddad: “esse menino aqui está dizendo que você aceitou esse acordo”. O Gastão 

Vieira desligou o telefone e disse: “Como o Haddad fecha esse acordo com vocês?”. 

Agora, ia ter que cumprir o acordo, caso contrário, a gente já tinha divulgado para 

imprensa... O Haddad cumpriu com a palavra – que tirando o caso do texto do PNE, 

sempre foi a regra. Bom, botamos na Agência Brasil... “Agora vocês vão ter que cumprir, 

senão a gente vai pra cima, vai desmoralizar todo mundo que for da Comissão”. Tem hora 

que você tem que utilizar esse tom, o constrangimento também é ferramenta política. É 

claro que não se tem governabilidade sobre o constrangimento, se vai surtir efeito ou não. 

Ultimamente não tem surtido, mas eles ficaram com medo, naquela época, claro... ai eles 

toparam. Daí, começou o processo de discussão do prazo de emendas no meio disso. A 

gente já tinha conseguido demarcar que o texto era insuficiente, ruim... fizemos a 

avalanche de emendas, participamos da regra de tramitação... O próximo passo era fazer o 

governo apresentar uma justificativa do porquê ele ter apresentado um Plano desse jeito, 

porque se ele não fizesse isso, só as emendas não sustentariam a mudança do texto do 

Plano. Então, a gente exigiu que o governo apresentasse um documento, que ele 

transformou em dois: a gente queria um diagnóstico das metas do Plano e uma planilha de 

custos. Ele decidiu dividir em dois documentos, o que é estranho – mas foi suficiente. Qual 

era o nosso objetivo? Era mostrar a necessidade dos 10% do PIB, a partir do Custo Aluno-

Qualidade Inicial (CAQi). Na realidade, no início, a gente defendeu os 10% do PIB porque 

era uma aprovação da CONAE, só que a gente achava que não ia dar 10% do PIB, 

necessariamente. Se tem algo que não abrimos mão é do princípio de justiça: era preciso 

calcular, na ponta do lápis, quanto custa o PNE. E, ai, pegamos as projeções do MEC, que 

chegaram apenas em abril, maio... aperfeiçoamos – havia erros nas projeções do MEC – 

projetamos o CAQi para Educação Básica e fizemos um acerto na Educação Superior e o 

resultado deu 10,38% para o PIB de dinheiro público para a educação pública, que é o 

resultado da Nota Técnica escrita por mim e pelo Luiz Araújo. Então, aceitamos boa parte 

das projeções do MEC e dissemos: “tudo bem, vocês têm essas projeções, aqui e ali precisa 

aperfeiçoar, mas vocês não pensam a qualidade, a gente pensa. E pensando qualidade, tem 

que sair de 7% para 10%, apenas incluindo o custo do CAQi, normatizado pelo CNE”. Este 

foi um ponto de virada na tramitação do Plano. Além disso, a gente se utilizou de uma 

outra estratégia, que foi uma estratégia mais difícil: ocupar a primeira audiência pública. 
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Isso foi impressionante. Porque eu estava em São Paulo, o escritório da Campanha era na 

Morato Coelho, eu estava nervoso porque a gente não tinha recursos para ir para Brasília. 

Estava com nosso pessoal de Brasília lá presente, coloquei a Fátima Bezerra, o Paulo 

Rubem Santiago e o Ivan Valente para exigir a participação da Campanha na primeira 

Audiência. O Gastão Vieira queria colocar todo grupo empresarial, jamais nós. Eu sabia 

que na primeira Audiência a gente devia estar! (Igual quando você joga truco: quem desce 

a primeira, tem muita vantagem). A primeira audiência era sobre qualidade de educação, 

sobre financiamento, era muito importante. Eles pressionaram tanto que o Gastão Vieira 

me ligou, já muito perto de acabar a reunião. Ele ligou meio certo de que eu não ia atender, 

que não ia dar: “Você consegue vir amanhã para audiência pública? Eu não vou te pagar a 

passagem, o Requerimento eu já aprovei, você não estava previsto, agora estão querendo 

que você entre”. Daí eu brinquei com ele e falei assim: “Amanhã, eu estou aí, nem que eu 

pague do meu bolso”. Ele falou, com uma voz meio desanimada, para o plenário da 

Comissão Especial: “Ele falou que pode vir, então”. Daí eu fui na audiência pública, 

paguei do meu bolso – tinha que ir. Na primeira audiência pública, o grande argumento – 

ainda não tinha a Nota Técnica do PNE, ainda não tinha esse argumento – foi mostrar, 

pegando os números do Pisa [a avaliação de proficiência da OCDE], que a questão da 

qualidade se comprovava como a necessidade de um custo-aluno adequado, como o CAQi. 

O CAQi se baseou nas escolas federais, especialmente as técnicas, e estaduais de São 

Paulo, que são as melhores escolas de educação básica do Brasil, a nossa ideia quando 

começou a construir o CAQi era fazer com que o alto padrão de qualidade das técnicas 

federais e estaduais de SP se multiplicassem para todas as escolas. Daí eu levei esse 

argumento mostrando que no “PISA”, se o Brasil tivesse o padrão das federais, que têm 

um custo aluno-ano muito diferenciado e que é muito próximo do CAQi, que o Brasil teria 

uma outra qualidade da educação e que o debate do PNE tinha que enfrentar a questão do 

financiamento. Isso virou chavão! Virou a linha. Foi aí que a gente determinou o jogo. 

Então, estar presente na primeira Audiência Pública é muito decisivo, desde que você saiba 

aproveitar o momento e o espaço. Você determina a lógica do debate sobre o Plano. Claro 

que a gente tem que estar presente na primeira audiência pública e gerar fatos políticos que 

subsidiem o resultado. Depois dessa audiência pública, o Gastão Vieira quase odiava a 

gente, estava revoltado com a nossa incidência. E ele decidiu – como todo parlamentar 

decide (o Haddad fico p*** com isso) – fazer seminários em todas as Assembleias 

Legislativas Estaduais. A primeira? No Ceará. Justo o lugar onde a gente tem a maior base, 

o maior Comitê! Que era justamente do pessoal que quis fazer emendas mais avançados do 
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que as nossas no PNE. Fernanda... nós lotamos aquele auditório da Alece! Ele saiu da 

audiência pública e foi para um seminário na semana seguinte, no Ceará. Quando ele chega 

lá no seminário, aquele povo da Campanha... PNE pra Valer! Cartaz de 10% do PIB, 

CAQi... ele chegou lá e viu que a gente estava estourando a pauta. Quando ele voltou para 

Brasília, me procurou e falou assim: “Daniel, desisto, agora vou trabalhar com vocês. O 

que vocês acham que tem que fazer aqui?” <risos>. O jogo tem que ter esses processos.  É 

claro que sim, encadear eventos também um pouco de sorte e habilidade, mas tem sorte 

também. A gente conseguir encadear as coisas e deu muito certo. A audiência no Ceará 

marcou todos os Deputados, porque foi muita gente, lotou a Assembleia Legislativa. E era 

“10% do PIB”, e era “Custo Aluno-Qualidade”, era “MEC não respeitou a CONAE”. 

Então, a coisa tinha uma força... teve movimento de pessoas com deficiência pela educação 

inclusiva (que naquele momento estava muito forte)... são os jogos de equilíbrio. 

F.: Quais partidos foram os partidos e os congressistas interlocutores da Campanha 

nesse processo? 

D.: Todos. O Gastão Vieira (MA), Lelo Coimbra (ES) e Raul Henry pelo PMDB – 

mas, sempre tensionando a favor do governo. Pelo PT, praticamente a bancada toda, mas 

no início o Vanhoni (PT-PR), como relator, teve muita interlocução, mas nem sempre com 

muita simpatia às nossas posições, porque tirávamos ele da zona de conforto, além de 

tensionar com ele o protagonismo da matéria, via imprensa, porém, ele sempre nos tratou 

com respeito. Gilmar Machado (MG), Newton Lima (SP), depois a Margarida (MG), mas a 

principal interlocução foi com a Fatima Bezerra (RN), que se tornou nossa principal 

interlocutora no Congresso Nacional desde a tramitação do Fundeb, quando foi relatora da 

matéria. No PSOL, Ivan Valente (SP) e Chico Alencar (RJ); do PSB, na época, o Glauber 

Braga (PSB-RJ, hoje PSOL-RJ) e o líder – que não era da Comissão Especial, mas era um 

aliado, o Beto Albuquerque (RS) – hoje sem mandato; Dorinha do DEM (TO); Paulo 

Rubens Santiago (PE), do PDT. Átila Lira (PI) – que navega nos partidos. No PCdoB, a 

Alice Portugal (BA), mas com interlocução com Orlando Silva (SP), Gustavo Petta (SP) e 

Chico Lopes (CE). Aliás, pela força do nosso Comitê Regional... o Ceará é um caso à 

parte, pois todos os deputados do Estado nos apoiaram – de dentro e de fora da Comissão – 

especialmente Eudes Xavier (PT), Artur Bruno (PT) e Chico Lopes (PCdoB), como eu 

disse. Mas não fica restrito a isso. Nas bancadas sempre tivemos apoio também, garantindo 

participação em reuniões de bancada, especialmente no PT, PDT, PMDB, PSOL e PSB, 

mas também conversamos com PSDB. O PP sempre foi o partido mais fechado, o que 

pode ser explicado pelo tamanho, que é menor, e à fidelidade canina ao governo e abriu 
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pouco espaço – talvez pelas justificativas decorrentes das investigações recentes de 

corrupção, especialmente a Lava-jato. O PP, no PNE, foi o partido mais fiel ao Planalto. 

Consegui muito espaço no PMDB e foi o Eduardo Cunha que abriu esse espaço. A 

questão é pragmática: nós constrangíamos o governo e isso o interessava. Mas não havia 

comprometimento real com a pauta da educação, obviamente. Era difícil conversar com 

ele, mas eu precisava ver o cargo, o papel institucional, não a pessoa que ocupava esse 

cargo. Para fazer advocacy é preciso ir além. O PP, vale retomar, tivemos alguma reunião, 

alguma conversa com Esperidião Amin (SC), normalmente ele nos recebia em pé ou 

conversava rápido nos corredores. Mas quem mais abriu mais espaço foi o Waldir 

Maranhão. 

F.: O que você acredita, Daniel, dentro desse assunto de mecanismo de pressão, 

discurso da CONAE, a mídia, etc, o que você acredita, nisso tudo, que tenha levado esses 

interlocutores a acatar suas propostas de emendas e suas intervenções, de forma resumida? 

D.: Há um circuito aí. Toda vez que vamos para Brasília – e íamos toda semana 

enquanto tivemos apoio do Fresce, colaborando com o apoio do Instituto C&A – enfim, 

quando vamos para o Congresso, enviamos um alerta para a imprensa. Ou seja, avisamos o 

que vai ser feito. Quando chegamos à Brasília, nunca estamos sozinhos, pois reúno – no 

mínimo – a Vivian da UNDIME, a prof.ª Catarina de Almeida Santos (UnB), do nosso 

Comitê DF, estudantes, quem tiver em Brasília da nossa rede, do Comitê Diretivo... 

Discutimos nossa estratégia e partimos, juntos, para o Congresso Nacional para conversar 

com os parlamentares. Fazemos o alerta para a imprensa já com uma análise técnica da 

questão que vamos abordar em Brasília, depois, com o grupo, aprofundamos e testamos a 

argumentação. Fica tudo encadeado. Somos muito legítimos, pela nossa pluralidade e 

História, então, por isso, nossa posição penetra mais, ou seja, a argumentação técnica, 

somada com a nossa capacidade de articulação e ocupação da mídia, mais do que a 

mobilização  – a mobilização só é eficaz no nosso caso, pra gente que não tem recursos, 

nem massa, não somos um movimento de massa, em momentos específicos, como foi no 

Ceará ou como o como foi nos tuitaços – enfim... essa tríade argumentação técnica, 

imprensa e articulação, mais do que mobilização, monta uma espécie de pirâmide do 

convencimento.  

Eu citei os tuitaços. Nesse caso, a gente também utilizou uma estratégia diferente 

da maioria das pessoas e instituições com os tuitaços. A maioria das entidades tenta ocupar 

os “Trending Topics”, um negócio praticamente impossível, porque você está disputando 

com todos os adolescentes que não tem nada o que fazer. Nós direcionamos o tuitaço direto 
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para o parlamentar. Então, a gente fazia tuitaço “arroba o nome do parlamentar”, dizendo: 

“se você não votar pela educação, não vai cumprir compromissos do mandato, seus 

eleitores estão sabendo”, ou seja, expunha o parlamentar. Então isso também tinha uma 

função. Mas o tuitaço é muito no jogo da pressão, é uma agenda negativa. Você está 

constrangendo e isso não constrói, só pode ser usado de vez em quando, você não pode 

ficar fazendo isso o tempo todo. Você tem que ter maior dedicação a construir. Para 

construir, considerando que a gente não tem os mesmos recursos políticos e financeiros do 

governo, a nossa opção é pela argumentação técnica, essa que atrai a imprensa, que é muito 

mais afeita ao “Todos Pela Educação” e às fundações empresariais, então precisamos 

sempre disputar com eles essa primazia – como não temos poder econômico, vamos pela 

legitimidade, pela argumentação mais apurada, pelo compromisso real com a escola 

pública. Então, a gente tem que conseguir atrair por outros caminhos, tem que ser pela 

argumentação técnica, pela nossa legitimidade, porque é muito mais eficiente também com 

os parlamentares. Eu costumo dizer que os parlamentares querem visibilidade. 

Trabalhando com o governo, eles têm acesso às emendas parlamentares, isso resolve a 

questão paroquial. Mas se eles almejam ir além do mandato de deputado federal, se eles 

querem uma vaga no Executivo ou uma cadeira no Senado, eles precisam de visibilidade e 

de uma causa. A educação é uma causa extremamente simpática. E quem trabalha conosco 

sabe que pode ganhar terreno nessa causa, pois temos seriedade, legitimidade e nosso 

mandato é em defesa do direito à educação. 

F.: Uma última questão, a respeito do procedimento. No site da Campanha, bem 

como em notícias das outras entidades parceiras, há um fato a respeito da polêmica do 

recurso 162, envolvendo o Deputado André Figueiredo. Pode discorrer um pouco sobre 

isso? 

D.: O Recurso 162 foi o seguinte... A gente aprova o relatório do PNE, no dia 26 de 

junho de 2012, na Comissão Especial, com o CAQi e os 10% do PIB para a educação 

pública. Durante o mês de maio, sofrendo muita ameaça e pressão do Governo e dos seus 

parlamentares contra os 10% do PIB, e com uma proposição de 8%, o Vanhoni, que tinha 

um outro cálculo, baseado em uma outra nota técnica, cheia de problemas, feita pelo 

Angelo Souza, primeiro veio com uma proposição de 7,49%, depois 8,29% - Agência 

Brasil deu isso com exclusividade, por que vazamos para a Agência Brasil. E ai, quando eu 

percebi que eles estavam querendo negociar conosco a defesa dos 8%... quem negocia, 

sendo governo, 8% -com todos os recursos do governo - é porque sabe que vai perder. E ai, 

eu disse: “não! Agora a gente vai a 10% de vez”. A UNDIME e a CNTE, angustiadas, 
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foram pressionadas para aceitar os oito, e eu fechei um acordo com a UNE (na época quem 

representava a UNE nas negociações não era o presidente, era o André Vitral, irmão da 

Carina Vitral, a última ex-presidente): vamos jogar todos pelos 10% do PIB para a 

educação pública! Campanha e UNE tinham muito apelo e isso deu sustentação à CNTE e 

UNDIME. Vencemos. Logo depois, a Dilma sai na imprensa dizendo que o Congresso é 

irresponsável, o Mercadante sai dizendo que a gente queria colocar mais um orçamento do 

MEC dentro do MEC, e a Ideli Salvati dizendo que era uma “gracinha” o que tinha sido 

aprovado. A alternativa do governo era tirar a terminatividade, a função terminativa da 

Comissão Especial, que lá atrás ele tinha lutado tanto para estabelecer, veja a ironia. Ou 

seja, o Governo queria levar a tramitação para o Plenário. E, ai, o quê que a gente fez? A 

gente combinou com André Figueiredo, uma figura brilhante, líder do PDT, que emerge 

mobilizado por nós e pelo Paulo Rubem Santiago, que na época era do PDT, e o Paulo 

Rubem Santiago era autor da emenda dos 10% aprovada... que a gente fez um teatrinho lá 

na tramitação do dia 26... a gente pediu para o Vanhoni apresentar o relatório com oito 

vírgula alguma coisa, se não me engano, 8,29. Ai, acordamos que um parlamentar pedisse 

destaque. Bom, primeiro há uma história do dia 26: não tinha ninguém lá [no Congresso], a 

Fátima Bezerra virou para mim: “não vai votar hoje”. Naquele dia organizamos uma 

atividade com a UNE, em frente ao MEC, ai eu falei para os meninos da UNE: “vocês vão 

para dentro dos gabinetes e comecem a pegar parlamentar por parlamentar e levar para o 

plenário”. Lá foi aquela galera linda (porque a gente tinha acesso ao Congresso, hoje não 

tem mais). Aquele caso da confluência de fatores: lota sala, graças aos meninos... de 

repente, vem o PT em peso para aprovar o relatório do Vanhoni (ainda apostando no 

relatório do Vanhoni). Tanto é que no vídeo do PNE, tá lá no Youtube, o Gilmar Machado 

fala: “não, o governo aceita os 10% do PIB”, foi meio constrangido... ai, criou aquela onda. 

E o negócio é criar uma onda, quando você cria uma onda, é muito difícil debelar a onda. 

O impeachment foi uma onda, várias questões são uma onda, os 10% do PIB foi uma 

onda... Ai, estava naquele clima de que ia aprovar o relatório do Vanhoni... daí, a gente faz 

estratégias. Voltando ao teatrinho: aprova o relatório do Vanhoni. Governo respira. 

Democratas apresentam o destaque da Dorinha, junto com o Izalci, do PSDB, de 10% do 

PIB de dinheiro público para tudo, inclusive parcerias público-privadas. Ivan Valente diz 

que concorda, mas o Paulo Rubem Santiago chama a atenção que não é só para educação 

pública, daí o Ivan Valente fala que não pode concordar, tem que ser dinheiro público para 

educação pública e vem a Dorinha e concorda... foi tudo combinado entre eles. O Ivan 

destaca o texto do Paulo Rubem Santiago e o leva o tema como proposta de consenso, e ai, 
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foi....   O texto sai na Comissão Especial da Câmara com 10% do PIB de dinheiro público 

para a educação pública. O governo sentiu o baque e o que poderia fazer era apresentar um 

recurso para levar a tramitação a plenário. O que ele já tinha negociado durante a semana. 

O Arlindo Chigália, que era o líder do PT, negociou com o Marco Maia, que era o 

presidente da Câmara e filiado ao PT gaúcho, e negociou todo o processo de tramitação. 

Ele apresentaria o recurso, iria para plenário, seria determinado um novo relator, haveria 

uma Comissão Geral e seria votada a matéria da forma que queria o Governo. Eles tinham 

mapeado tudo: a quantidade mínima de deputados, a ideia até de fazer uma comissão geral 

- ai, votar o Plano após uma Comissão Geral – ai, começou a disputa para ver se a gente ia 

falar, pois não queriam deixar a gente falar na Comissão Geral... Daí, a gente foi lá para o 

André Figueiredo, junto com o Paulo Rubem Santiago. E o PDT topou derrubar o recurso. 

Buscaram outros parlamentares e colocaram o Arnaldo Faria de Sá (que agora foi 

recentemente presidente da Comissão de Educação, mas que nunca tinha lidado com a 

Educação) para buscar a retirada de assinaturas... (Como funciona? Aqueles que assinaram 

o apoio ao recurso para levar a tramitação da matéria, ou melhor, a votação da matéria para 

o Plenário, esses signatários têm que retirar as assinaturas. Quem assinou, tem de retirar). E 

colocaram a máquina do PDT de envio de SMSs pedindo a retirada de assinaturas, o 

Arnaldo e nós fazendo tuitaços, ligando para os gabinetes, mandando e-mails. “Quem está 

com vocês?”, perguntou o André Figueiredo. “Explicitamente, nenhuma entidade do 

Diretivo da Campanha”, respondi. Por isso que eu digo, que essa coisa das entidades da 

Campanha não funciona perfeitamente.  Nenhuma entidade do Comitê Diretivo veio junto, 

em público. Teve pressão do MEC. UNDIME, CNTE e UNCME cederam. As ONGs que 

nos apoiavam não tiveram condições de estar em Brasília. Ai, eu coloquei para o Comitê 

Diretivo: “a gente é contra o Recurso 162, a gente não vai aceitar porque ele vai fazer 

regredir tudo que a gente já conseguiu no PNE. Vocês estão de acordo?”,  “ah, sim, mas a 

gente não vai se pronunciar”, “então, ótimo. Então, está fechado”... “Só que a gente não vai 

estar presente em Brasília”, completei. “Tudo bem, siga em frente”, disseram. Fui à JPL, 

que é do PPL, e é uma força dentro da UNE, a JPL veio junto com a gente (porque a 

direção da UNE também não veio) e a gente começa uma batalha para derrubada do 

recurso 162. Fizemos uma petição no Avaaz (até por conta desse processo, que nem teve 

muitas assinaturas, mas por conta do sucesso do processo, logo depois a equipe do Avaaz 

me fez uma proposta de trabalho, para eu sair da Campanha e ir trabalhar lá, porque eles 

perceberam que não era só ter muitas assinaturas, era ter resultado. O segredo não é você 

ter um milhão de assinaturas, é você conseguir mudar uma decisão legislativa). E a gente 
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também faz outro tuitaço, os SMSs do PDT, o André Figueiredo e o Arnaldo Faria de Sá 

pressionando... resultado: até que o Governo consiga que a matéria seja levada a plenário e 

inicie o debate, o Recurso 162 poderia ser derrubado. Chegamos em agosto e a gente tinha 

uma reunião com Marco Maia. Uma série de projetos estava tramitando, uma série de 

projetos. O governo da Dilma tinha lançado a ideia dos royalties, logo depois que aprova o 

PNE, que é pra dar uma acalmada na gente: “olha, não vai ser o PNE que vocês querem, 

mas vai ter os Royalties...”. Era uma baita demagogia, que não era dinheiro nenhum – 

aquele projeto dela era uma falácia, a Dilma pensava que éramos bobos. Mas a gente sabia 

fazer caldo. Bom, a gente deixou o governo de lado e foi trabalhando, em silêncio. No 

“PNE pra Valer!”, que é a nossa lista de comunicação por email, eu ficava: “a gente vai 

perder”. Fingindo que ia perder. Eles liam o “PNE pra Valer!”, pois vazava para o MEC. 

Pois nesse momento, já tinha entrado monte de gente na lista do “PNE pra Valer!”. Tudo o 

que passava ali, o MEC sabia no dia seguinte. Pessoas da própria UNDIME e da CNTE 

passavam pro MEC o que estava acontecendo. Fizemos o tuitaço, pegava cada parlamentar 

que tinha assinado e dizia: “você é inimigo de educação”. Fomos pro constrangimento. O 

André e o Arnaldo Faria de Sá retirando assinatura, e o governo achando que estava 

nadando de braçada, tranquilo... e que a gente estava desesperado, dizendo que ia perder. 

E, aos poucos, íamos conseguindo retirar assinaturas.  No dia da reunião marcada com o 

Marco Maia, numa terça, para entregar a petição do Avaaz, a gente já tinha conseguido as 

assinaturas, na segunda. Por um erro de comunicação da Mesa Diretora, eles não informam 

o Marco Maia, que não desmarcou a nossa reunião (para entregar a petição do Avaaz). Eu 

ligo para o MEC, para o Chagas, para contar: “Vocês perderam, a gente acabou de derrubar 

o recurso 162, depois que estava tudo sacramentado!”. (Temos a foto com o banner do 

Avaaz, está na Campanha: o Marco Maia com uma cara horrível; o Wagner, presidente da 

CUT, p***; o Newton Lima p***; e a gente está feliz!) E isso foi esse grupo, ai, a 

Coordenação da Campanha, com o apoio da secretaria executiva da UNDIME - não a 

diretoria da UNDIME. Também tem essas coisas entre as entidades. A equipe da UNDIME 

ajudou, a diretoria jogou contra; o PPL (da UNE), o Arnaldo Faria de Sá e o André 

Figueiredo (eu brinco que a gente deve essa pro Arnaldo Faria de Sá e a Lei das Cotas para 

o Sarney, pois setores do Governo Dilma também eram contra Lei das Cotas e foi o Sarney 

quem fez tramitar a matéria no final). 

F.: A meta 20 foi o ponto central do empenho da Campanha, pelo que se percebe... 

D.: A gente atuou sobre todo o plano, mas a meta 20 era muito forte porque era a 

meta que viabiliza as outras metas. Esse foi um erro do MEC, de estratégia de 
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comunicação. O Haddad, porque ele estava dando uma péssima notícia quando lançou o 

texto do Plano, uma vez que ele não incorporava a CONAE, ele disse que a meta 20 era a 

meta que subsidiaria as outras metas do Plano e que ele garantia, sem apresentar nenhum 

cálculo, nenhum estudo, que 7% do PIB resolveria todo o problema do PNE. Ele cometeu 

dois erros de comunicação: deu muita ênfase à meta 20 (ele deveria dar ênfase às outras 

19), e a gente aproveitou para trabalhar em cima disso, e ele afirmou que com 7% do PIB 

dava. Daí, como a gente conseguiu, via Dorinha, no requerimento de informação dela, 

fazer com que o MEC divulgasse as duas notas técnicas que falei antes, ai, a gente 

conseguiu marcar que a meta 20 era muito importante e que ela, do jeito que estava, não 

garantia as outras 19 metas. Então, a meta 20 ficou naturalmente evidenciada no Plano pelo 

próprio erro de estratégia de comunicação do MEC e a gente navegou nessa onda, 

colocando 10% do PIB, apresentando uma necessidade prioritária do Custo Aluno-

Qualidade Inicial e do CAQ. Nossa estratégia de comunicação – e a gente foi mais ciente 

dos nossos dos nossos limites de convencimento – foi colocar os 10% do PIB no debate e 

passar o CAQi como como uma estratégia para garantir os 10% do PIB, a locomotiva dos 

10% do PIB para Educação Básica, mas fora do radar do MEC, abaixo do radar do 

Planalto. Tanto é que em nenhum momento vão discutir o CAQi. Só no Senado Federal, da 

metade para o fim da tramitação no Senado Federal, e ai, já era tarde, porque já tínhamos 

conquistado corações e mentes. Hoje, qualquer debate sobre o PNE começa com o CAQi, 

pois não existe nada mais justo do que universalizar escolas com padrão digno de 

qualidade, com professores bem remunerados, com política de carreira, número adequado 

de alunos por turma, formação continuada para os profissionais da educação e bibliotecas, 

laboratórios de ciências, de informática, quadra poliesportiva coberta, Internet banda larga. 

O CAQi que é o tema mais discutido do PNE, então deu certo. Vencemos uma importante 

etapa. 

F.: Um pouco do Fórum Nacional de Educação. O Fórum Nacional de Educação 

constou no projeto original do governo como articulador e coordenador das conferências. 

Foi tema de diversas emendas apresentadas na Comissão Especial, tanto na comissão, 

quanto no substitutivo do relator. Ao final, ganhou status de instância de monitoramento 

das metas do PNE e menção expressa na estratégia 20.8, relativa ao CAQ. Poderia 

descrever essas tensões?  

D.: Primeiro, uma coisa importante: a gente coloca na estratégia 20.6 “implementar 

o CAQi”, ou seja, um instrumento normativo já aprovado pelo CNE, era para ser 

implementado, não era para definir. O CAQi já estava definido. No caso da estratégia 20.8, 
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a gente colocou o FNE porque a gente faz parte do Fórum. Foi também com negociação 

com o Vanhoni, mas foi por proposição nossa também. A gente queria que o FNE fosse 

uma instância que crescesse no processo de regulamentação do Sistema Nacional de 

Educação (a lei 13.005 tem prazo de duração 10 anos, então o FNE deveria estar na Lei 

Complementar de Sistema). Embora isso não esteja nas nossas emendas, a gente queria - 

em negociação com o MEC - determinar que no terceiro ou quarto ano do PNE se definisse 

o Sistema Nacional de Educação, com CAQi, com Base Nacional Comum Curricular, com 

política de valorização docente e com estratégias claras para equalização e diminuição das 

desigualdades. Ou seja, a gente apostava no momento chave do PNE. O MEC, outra vez na 

estratégia de querer diminuir prazo para poder ter controle – o mesmo equívoco que fez na 

apresentação do PNE – colocou tudo a perder, porque colocou tudo para o segundo ano. A 

gente até defendia segundo ou primeiro ano, mas como estratégia de negociação, até 

levamos isso para MEC, nos bastidores, nas negociações com os parlamentares, em falas 

na imprensa. Mas o MEC decidiu jogar tudo para antes. Então, a estratégia 20.8 era para 

regulamentar o CAQ no terceiro ano do PNE porque no segundo ano o CAQi já estaria 

implementado e nossa proposta era no 3º  e 4º , ou no 5º e 6º . Então, ia começar um 

cálculo por um padrão de qualidade maior do que o padrão mínimo inicial e o Fórum 

viraria uma instância importantíssima de definição da política de educação, porque ele 

definiria a forma como seria despendido o recurso na Educação Básica com padrão de 

qualidade (CAQ), pois o CAQi já estava definido. O MEC não queria o Fórum com todo 

esse poder. E isso, em algum momento do Plano, coincidiu com aquele debate sobre a 

Política de Participação da Dilma. Então, a gente foi acusado de bolchevique, de 

bolivariano, porque defendia a maior participação do Fórum. Mas a gente bancou e como o 

Fórum era muito legítimo – porque não tem como dizer que as entidades desse Fórum 

Nacional de Educação que existia (não o de agora, o FNE do Mendoncinha) não eram as 

mais legítimas, pois eram. Não tinha muito esse debate, sobre se deveria ou não participar. 

Era mais uma instância de monitoramento. Essa é uma questão importante. Quando se vai 

para um debate Congressual, existem palavras chave que sempre são valorizadas. Por 

exemplo, no SINAEB. Mudou a política de avaliação, mas se é mais avaliação, então é 

bom. Então é bom o FNE, que até pode ser tratado como uma instância bolivariana e 

bolchevique, mas é mais controle social, então é positivo. Os parlamentares tendem a 

aceitar mais controle sobre o Executivo, talvez não sobre o Parlamento, mas sobre o 

Executivo, sim. Agora, o MEC jogou contra. Nesse caso, se divide o MEC, que é também 

heterogêneo: no gabinete do ministro, o Binho, (que era da SASE) todos jogando contra. 
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Quando começa esse debate, o Chagas joga a favor do FNE. Agora a SASE sempre foi um 

entrave para o fortalecimento do Fórum, até o momento em que ela, em 2015, assume o 

controle administrativo do Fórum. Mas antes, era contra. Percebe? Ai... ironicamente, 

recebe a gestão do Fórum, nos primeiros meses do segundo mandato da Dilma? 

F.: Gostaria que você destacasse se existem outros elementos, dentro da Lei 

aprovada, que dizem respeito a este sistema de controle social. Lembro de algumas 

conversas que já tivemos, em que você fala sobre o relatório Inep, do artigo quinto 

parágrafo segundo, se há outros elementos que conferem poderes às entidades... 

D.: Na meta 19, busca-se uma aproximação com Tribunais de Contas, Ministério 

Público. Isso também é um tema que a gente leva para conferência, a gente tem tentado 

trabalhar com os Tribunais de Contas na perspectiva de fortalecer o controle social do 

Plano, o monitoramento e controle social do PNE, com o Ministério Público, também. 

Qual é o drama dessa história? O drama é que os Tribunais de Contas e o Ministério 

Público, nesse momento da sociedade brasileira, se tornaram muito conservadores, então 

eles fazem as avaliações numa perspectiva totalmente divergente do direito à educação. 

Eles ficam milimetrados, limitados às avaliações em larga escala, sem entender muito bem 

o mecanismo. O quê que é avaliação em larga escala? A gente, agora, tem trabalhado 

dentro da Academia para fortalecer pesquisadores, dar mais destaque a pesquisadores que 

questionam as medidas de erro das avaliações em larga escala. O erro no IDEB é grande. A 

margem de erro do Ideb, dos resultados do Ideb, é enorme porque advém da “Prova 

Brasil”, que é quem tem essa margem de erro, e ao mesmo tempo... a composição 

matemática do IDEB tem problemas. Então, a gente está tentando melhorar a qualidade do 

debate sobre as avaliações externas. Mas é difícil mostrar para os Tribunais de Contas e 

para o Ministério Público que eles olham para o lado errado. Aprovamos uma emenda com 

o relatório bienal do INEP sobre o cumprimento das metas e estratégias do Plano. Isso era 

importante numa lógica em que o FNE - e começou a ser assim e, por isso, que não saiu no 

governo Dilma – era quem determinaria junto com o Congresso Nacional e com o MEC a 

forma e as regras de monitoramento do PNE. Basicamente, o que foi que se acordou: que 

as instâncias dedicadas ao monitoramento e avaliação do PNE pudessem determinar o 

escopo da avaliação feita pelo INEP – e essa medida de monitoramento, dos relatórios, foi 

fruto de pressão nossa, como eu disse. Quando concluímos o trabalho no FNE e o governo 

percebeu que ficaria exposto - governo Dilma! – ai, a SASE travou. Agora, foi divulgado o 

relatório, mas é sem a participação dessas instâncias, ou seja, não é um relatório que 

fortalece, ele colabora, apenas, tangencialmente, o monitoramento do PNE. Ele cumpre o 
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papel de apresentar dados oficiais, e isso a gente poderia fazer, não precisaria do INEP. 

Ainda assim, é muito mais do que tinha no PNE passado, que era só no quinto ano do 

plano que tinha que fazer uma avaliação oficial. Agora, é a cada dois anos. Agora, é 

frustrante porque é uma avaliação que toda hora está dizendo que o PNE não está sendo 

cumprido. Isso joga água no moinho, de certa maneira, daqueles que querem revogar o 

plano. E quem quer revogar o plano? O Mendonça Filho, a Maria Helena Guimarães de 

Castro, a Maria Inês Fini, enfim... eles têm dado declarações nesse sentido: não dá para 

cumprir, então é melhor rever. O Janine saiu do MEC dizendo isso, uma pena... E qual foi 

a primeira atitude para revogar o PNE: desconstruir o FNE, porque as entidades saem... 

mas nem todas. A UNDIME e a UNCME permaneceram no FNE. E o campo fica 

dividido... isso acaba gerando um problema enorme para a permanência do controle social 

no Plano e, até, alimento um futuro apoio à revogação do PNE, pois são entidades que 

dependem de recursos do MEC, diferente das que saíram. 

F.: E as Conferências definidas no plano, como mecanismos de gestão e de controle 

da implementação, neste contexto?  

D.: Ficam enfraquecidas. 

F.: Bom, para fechar nossa entrevista, um pouco sobre esse episódio envolvendo as 

medidas recentes do MEC quanto à composição do FNE, como Portaria 577/2017, 

causando indignação em diversas entidades e movimentos que o integra. Poderia descrever 

os impactos para o modelo de controle social tal qual desenhado na lei do PNE e para a 

pauta da Campanha? 

D.: Não foram só as entidades, foi também o MPF, como eu disse anteriormente. O 

impacto da Portaria 577 e do Decreto do Executivo de 26 de abril é que desconstrói o 

modelo, o sistema de participação e controle social do plano. O que está posto na lei como 

obrigação do FNE? Monitorar e avaliar o cumprimento do PNE e propor o PNE vindouro, 

o próximo PNE, seria em tese 2025/2035. Considerando que a emenda constitucional 95 (o 

teto dos gastos) ela inviabiliza o PNE economicamente, o que o governo fez, agora, foi 

desconstruir o sistema de participação social. Ou seja, o PNE, como uma lei (considerando 

seus mecanismos de controle), sai muito enfraquecido, na minha opinião. Isso foi uma 

tentativa muito radical de testar qual seria uma reação eventual em relação à revogação do 

Plano, considerando a maneira como eles pensam. E a justificativa para tomar essa atitude 

foi pelo fato de que, depois de terem negociado um texto com a Comissão Organizadora da 

Conferência [de 2018], que é o Fórum (o MEC negociou um texto junto conosco, chegou 

num acordo conosco), ele quis levar a voto, quis provocar o voto, perdeu no voto e aí disse: 
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“ah, esse Fórum sempre vai votar contra o MEC, então a gente revoga o Fórum”. Agora, 

em termos de cultura política, o que sai dessa portaria 577 é muito ruim, porque ele vai 

dizer lá na portaria que as entidades, para as vagas das entidades que não indicarem 

representantes, cabe ao Ministro escolher quem coloca. Sendo quem é o Mendonça Filho, 

ele vai fazer todo um compadrio e se utilizar de todos mecanismos não republicanos e 

patriarcalistas para compor o Fórum. Então, é um momento muito ruim, eu acho. Na minha 

opinião, ele é introdutório para aquilo que o governo quer fazer. Resta saber quanto tempo 

esse governo continua, se o Mendonça Filho continua num eventual governo. Rodrigo 

Maia tende a continuar, porque o Rodrigo Maia pensa como o Mendonça Filho, mesmo 

partido, etc. Agora, o impacto é muito grande, né? A boa notícia é que 15 Fóruns Estaduais 

já decidiram, depois da gente ter se manifestado na semana passada e começado a trabalhar 

essa questão de maneira mais estratégica, isso no nosso campo, no campo das entidades 

que saíram do Fórum, 15 fóruns estaduais já disseram que vão integrar a CONAPE e não a 

CONAE. Isso vai dar um impacto muito grande para o MEC. Praticamente inviabiliza a 

CONAE do MEC, porque não vai ter SP, MG, PR, que são governos em que o PSDB tem 

bastante presença ou teve, e que, como diversos outros, vão aderir ao Fórum Nacional 

Popular de Educação. Então, não sei, acho que eles deram um tiro pela culatra. Eles têm o 

poder da caneta na mão, e vão tomar uma série de iniciativas que a gente vai ter que 

desconstruir depois. Agora, nosso lema é: revoga tudo! O outro presidente que vier vai ter 

que revogar tudo que o Governo Temer fizer.  

F.: Daniel, muito obrigada. 
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Quadro 1A - MEMBROS DA REDE DA CNDE REFERIDOS NA PESQUISA 

Nome Atuação/formação 

DANIEL 

TOJEIRA CARA 

Coordenador geral da CNDE desde 2006, é educador, cientista 

político e ativista político. Doutorando em Educação, mestre 

em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais (USP). Foi 

membro titular do Fórum Nacional de Educação entre 2010 e 

2017, da direção da Campanha Global pela Educação (2007-

2011) e do Comitê Diretivo da Campanha Latino-americana 

pelo Direito à Educação (2009-2012). Colunista do UOL 

Educação (Grupo Folha). Foi laureado com o Prêmio Darcy 

Ribeiro 2015, especialmente em função da articulação da 

incidência política da CNDE no PNE. 

JOSÉ 

MARCELINO DE 

REZENDE PINTO 

Fundador e primeiro Presidente da FINEDUCA, da qual é 

membro do comitê editorial, sócio estatutário da Ação 

Educativa, foi o coordenador dos estudos, seminários e 

pesquisas em parceria com a CNDE para desenvolver a 

metodologia do CAQi.  Licenciado em Física e bacharel em 

Direito (USP), Mestre e Doutor em Educação (UNICAMP), 

atualmente é professor associado da USP. Atua e pesquisa em 

diversos temas ligados à Política e Gestão Educacional, com 

ênfase em financiamento da Educação, municipalização do 

ensino, regime federativo e educação do campo. Em seu 

histórico de atuação, tem ou teve vinculação à diversas 

instituições ligadas à Educação, especialmente: ANPED-SP; 

INEP-MEC; CEDES. 

DENISE 

CARREIRA 

SOARES 

Coordenadora adjunta da Ação Educativa, foi coordenadora da 

CNDE entre 2002-2006, atuou no desenvolvimento da 

metodologia do CAQi, especialmente na sistematização de 

importantes publicações sobre o tema. Graduada em 

Jornalismo, mestra e doutora em Educação da USP. Feminista. 

VIVIAN 

KATHERINE 

FURH MELCOP 

Secretária executiva da UNDIME e sua representante no 

Comitê Diretivo da CNDE desde 2003, é graduada em 

Comunicação Social (Jornalismo) e especialista em 

Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais 

(UFMG). Desenvolve e coordena programas e projetos na área 

de educação básica pública, com produção de conteúdos e 

pesquisas e ações de mobilização social e de advocacy. Integra 

o Conselho Fiscal do Instituto Campanha desde 2015. Realiza 

formações e capacitação em diversos programas ligados à 

gestão da educação básica, inclusive em programas voltados ao 

desenvolvimento do controle social. 

RAIMUNDO 

LUIZ SILVA 

ARAUJO 

Membro do Conselho fiscal da FINEDUCA, é professor 

Adjunto do Departamento de planejamento e Administração da 

Faculdade de Educação da UNB. Tem licenciatura em História 

(UFPA), mestrado em Educação (UNB) e doutorado em 

Educação (USP). Atuação e pesquisa em financiamento da 

educação, fundeb, participação popular e educação básica. 

Exerceu o cargo de Secretário Municipal de Educação da 

cidade de Belém (Pará) entre 1997 e 2002 e ocupou a 
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Presidência do INEP de 2003 a 2004. Foi Secretário de 

Educação de Belém (PA) e presidente do INEP-MEC, assessor 

de financiamento e consultor educacional da UNDIME. Ex-

presidente do PSOL. 

JOÃO ANTÔNIO 

CABRAL DE 

MONLEVADE 

Ex-diretor da CNTE (1972-2003), é graduado em filosofia 

(Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira) e em 

Sociologia (Spring Hill College), mestre e doutor em Educação 

(UNICAMP). É consultor legislativo do Senado Federal.  
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Quadro 2 - COMISSÃO ORGANIZADORA NACIONAL DA CONAE 2010 

 
NOME SETOR/SEGMENTO/ENTIDADE 

1 
Francisco Chagas Secretário Executivo Adjunto – MEC 

2 
Arlindo Cavalcanti de Queiroz Secretaria Executiva Adjunta (SEA-MEC) 

 
Paulo Egon Wiederkehr Secretaria Executiva Adjunta (SEA-MEC) 

3 
Carlos Artexes Simões Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC) 

 
Edna Martins Borges Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC) 

4 
Renata Perez Dantas Secretaria de Educação Superior (SESU–MEC) 

 
João Guilherme Lima Granja 

Xavier da Silva Secretaria de Educação Superior (SESU–MEC) 

5 
Martinha Clarete Dutra dos 

Santos Secretaria de Educação Especial (SSESP–MEC) 

 
Sinara Pollon Zardo Secretaria de Educação Especial (SSESP–MEC) 

6 
Carlos Eduardo Bielschowsky Secretaria de Educação à distância (SEED-MEC) 

 
Hélio Chaves Filho* (na lista de 

delegados: Alvana Maria Bof) Secretaria de Educação à distância (SEED-MEC) 

7 
Marcelo Minghelli 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SEPT-MEC) 

 
Patrícia Barcelos 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT-

MEC) 

8 
Armênio Bello Schmidt 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD-MEC) 

 
Leandro da Costa Fialho 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD-MEC) 

9 
Fátima Cleide Rodrigues da 

Silva 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

Federal 

 
Cristovão Ricardo Cavalcanti 

Buarque 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

Federal 

10 
Carlos Augusto Abicalil 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados 

 
Nilmar Gavino Ruiz 

Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados 

11 
Maria Izabel Azevedo Noronha Conselho Nacional de Educação 

 
Antônio Carlos Caruso Ronca Conselho Nacional de Educação 

12 
Alan Kardec Martins Barbiero 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 
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Gustavo Henrique de Sousa 

Balduíno 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

13 
Mário Luiz Neves de Azevedo 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 

Estaduais e Municipais (ABRUEM) 

 
Janete Gomes Barreto Paiva 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 

Estaduais e Municipais (ABRUEM) 

14 
Arnaldo Cardoso Freire 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 

Ensino (CONFENEM) 

 
Olmira Bernadete Dassoler 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 

(CONFENEM) 

15 

Márcio Rillo* (na lista de 

delegados: Marcelo Ferreira 

Lourenço) 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias 

(ABRUC) 

 
Alencar Mello Proença* (na lista 

de delegados: Luiz Síveres) 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias 

(ABRUC) 

16 
Paulo Eduardo Grischke 

Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de 

educação Tecnológica – (CONCEFET) 

 
Jair Jonko Araújo 

Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de educação 

Tecnológica – (CONCEFET) 

17 
Milca Severino Pereira 

Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED) 

 
Teresa Cristina Porto Xavier 

Conselho Nacional dos Secretários de Educação 

(CONSED) 

18 
Leocádia Maria da Hora Neta 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME) 

 
Carlos Eduardo Sanches 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(UNDIME) 

19 
Heleno Manoel Gomes de 

Araújo Filho 

Confederação Nacional dos trabalhadores em educação 

(CNTE) 

 
Denilson Bento da Costa 

Confederação Nacional dos trabalhadores em educação 

(CNTE) 

20 
José Thadeu Rodrigues de 

Almeida 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Ensino (CONTEE) 

 
Cristina Almeida Castro 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Ensino (CONTEE) 

21 
Rosangela Gomes Soares da 

Costa 

Federação dos Sindicatos dos trabalhadores das 

Universidades Brasileiras (FASUBRA) 

 
Janine Teixeira Vieira 

Federação dos Sindicatos dos trabalhadores das 

Universidades Brasileiras (FASUBRA) 

22 
Márcia Angela da Silva Aguiar 

Representação das entidade de estudo e pesquisa em 

Educação (ANFOPE - Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação) 

 
Iria Brzezinski (ANPED) 

Representação das entidade de estudo e pesquisa em 

Educação (ANPED - Associação Nacional de Pós-
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Graduação e Pesquisa em Educação) 

23 
Helder Machado Passos 

Fórum de Professores das Instituições Federais de 

Ensino (PROIFES) 

 
Paulo Roberto Haidamus de 

Oliveria Bastos 

Fórum de Professores das Instituições Federais de Ensino 

(PROIFES) 

24 
Ricardo Scoopel Velho 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 

Educação Básica e Profissional (SINASEFE) 

 

Ricardo Eugênio Ferreira* (na 

lista de delegados: José de Araújo 

Pereira) 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação 

Básica e Profissional  (SINASEFE) 

25 
Aguinaldo Garrido 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação 

(FNCEE) 

 
José Reinaldo Antunes Carneiro 

Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação 

(FNCEE) 

26 
Paulo Eduardo dos Santos 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(UNCME) 

 
Maria Ieda Nogueira 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação 

(UNCME) 

27 

Thiara Lustosa Milhomem* (na 

lista de delegados: Yann 

Evanovick Leitão Furtado) União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) 

 

Michele Leopoldino Bressan* (na 

lista de delegados: Rafael Luiz 

Clabonde) União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) 

28 
Tiago Ventura União Nacional dos Estudantes (UNE) 

 
Daniel Iliescu União Nacional dos Estudantes (UNE) 

29 
Iedyr Gelape Bambirra 

Confederação nacional das Associações de Pais e 

Alunos (CONFENAPA) 

 
Pedro Trindade Barreto 

Confederação nacional das Associações de Pais e Alunos 

(CONFENAPA) 

30 
Nelson Maculan Filho 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(Comunidade Científica) 

 
Paulo Figueiredo Lima 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(Comunidade Científica) 

31 
Antônia Vanderlúcia de Oliveira 

Simplício 

Movimento Sem Terra (Representação Social do 

Campo) 

 
Eliene Novaes Rocha 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura 

(Representação Social do Campo) 

32 
Raimundo Jorge do Nascimento 

de Jesus 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade 

Federal do Pará (Movimentos de Afirmação da 

diversidade) 
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Antônio Carlos Malachias 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho (CEERT) 

(Movimentos de Afirmação da diversidade) 

33 
Daniel Tojeira Cara 

Campanha Nacional pelo Direito à educação 

(Movimento em defesa do direito à educação) 

 
Mozart Neves Ramos 

“Todos pela Educação”                                       

(Movimento em defesa do direito à educação) 

34 
José Celestino Lourenço 

Central Única dos Trabalhadores (CUT)           

(Centrais Sindicais dos Trabalhadores) 

 
Antônio Bittencourt Filho 

União Geral dos Trabalhadores (UGT)                    

(Centrais Sindicais dos Trabalhadores) 

35 
Regina Maria de Fátima Torres 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) -  

Confederações dos Empresários e do Sistema “S” 

 
Lea Maria Sussekind Viveiros de 

Castro 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC)                                              

Confederações dos Empresários e do Sistema “S” 

Elaboração Própria. Fontes: Portarias normativas MEC nº 10, de 2008, e nº 17, de 06 de outubro de 

2008.   
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Quadro 3 - COMISSÃO ESPECIAL DE DINÂMICA E SISTEMATIZAÇÃO – 

CEDS 

 NOME SEGMENTO REPRESENTADO 

1 Carlos Artexes Simões Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC) 

 Edna Martins Borges Secretaria de Educação Básica (SEB-MEC) 

2 Maria Izabel Azevedo Noronha Conselho Nacional de Educação 

 Antônio Carlos Caruso Ronca Conselho Nacional de Educação 

3 Amaro Henrique Pessoa Lins 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

 Gustavo Henrique de Sousa Balduíno 
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

4 Márcio Rillo 
Associação Brasileira das Universidades 

Comunitárias (ABRUC) 

 Davi Ferreira Barros 
Associação Brasileira das Universidades Comunitárias 

(ABRUC) 

5 Paulo Eduardo Grischke 
Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de 

educação Tecnológica – (CONCEFET) 

 Jair Jonko Araújo 
Conselho de Dirigentes dos Centros Federais de 

educação Tecnológica – (CONCEFET) 

6 José Thadeu Rodrigues de Almeida 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Ensino (CONTEE) 

 Cristina Castro 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Estabelecimento de Ensino (CONTEE) 

7 Simone Perecmanis 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

ensino superior (ANDES) 

 Antônio Lisboa Leitão de Souza 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

ensino superior (ANDES) 

8 Flávia Cale da Silva União Nacional dos Estudantes (UNE) 

 Rafael Cardoso Chagas União Nacional dos Estudantes (UNE) 

9 Daniel Tojeira Cara 
Campanha Nacional pelo Direito à educação 

(Movimento em defesa do direito à educação) 

 Mozart Neves Ramos 
Movimento Todos pela Educação (Movimento em 

defesa do direito à educação) 

10 Carlos Augusto Abicalil 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados 

 Nilmar Gavino Ruiz 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 

Deputados 
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Quadro 4 - EIXOS TEMÁTICOS E COORDENADORES – CONAE 2010 

Eixo Descritivo Parágrafos Coordenadores/Categoria 

I Papel do Estado na garantia 

do direito à educação de 

qualidade: organização e 

regulação da educação 

nacional 

13 a 57  

Maria Izabel Noronha (CNE/Apeoesp) 

Carlos Augusto Abicalil (Deputado 

Federal). 

II Qualidade da educação, 

gestão democrática e 

avaliação; 

58 a 111 José Thadeu de Almeida (CONTEE) 

Milca Severiano (CONSED) 

 

III Democratização do acesso, 

permanência e sucesso 

escolar 

112 a 145 Leocádia da Hora (UNDIME) 

Thiago Ventura (UNE) 

IV Formação e valorização dos 

profissionais da educação 

146 a 209 Heleno Araújo Filho (CNTE) 

Márcia Angela Aguiar (ANPED)  

V Financiamento da 

educação e controle social 

210 a 250 Daniel Cara (CNDE) 

Paulo Santos (UNCME) 

VI Justiça social, educação e 

trabalho: inclusão, 

diversidade e igualdade 

251 a 287 Eliene Rocha (CONTAG)  

Raimundo Jorge de Jesus (Cadara)  

José Celestino Lourenço (CUT) 

- Plano Nacional de Educação 288 a 292  
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 Quadro 5 - DELEGADOS DA ETAPA NACIONAL – CONAE 2010 

Delegados Descrição 
Etapas 

prévias Previsto Habilitados 

Natos Membros da Comissão Organizadora 

Nacional 

Não 

 
69 65 

Indicados 

Nacionais 
por setores 

Gestores do MEC 

Não 

 

 

266 146 

Ministérios da Área Social 

Parlamentares (Câmara e Senado) 

Órgãos colegiados normativos ou executivos 

Órgãos de fiscalização e controle 

Eleitos nos 

Estados por 

Segmento 

Superior 

(30%) 

Profissional 

(20%) Básica (50%) 

Sim 2000 1821 

 Gestor 

Federal 

 Gestor de 

Est. Federal 

Gestores 

Estaduais 

Gestores 

Estaduais/ 

Municipais 

Gestores 

Estaduais/ 

Municipais 

Trabalhadores 

Ed. Pública 

Gestores Ed. 

Privada 

Gestores Ed. 

Profissional 

Privada 

Gestores 

Municipais 

Trabalhadores 

Ed. Privada 

Trabalhadores 

Ed. Profiss. 

Privada  

Gestores da 

educação 

Privada 

Servidores da 

Ed. Pública 

Trabalhadores 

Ed. Profiss. 

Pública 

Trabalhadores 

da Ed. Básica 

Privada 

Docentes Ed. 

Pública 

Conselheiros 

estaduais Ed. 

Profissional 

Conselheiros 

Estaduais Ed. 

Básica 

Estudantes  Estudantes 

Conselheiros 

Municipais de 

Educação 

  Estudantes 

  Pais 

Indicados 

Estaduais 
por setores 

 

 

 

 

 Movimentos de Afirmação da Diversidade 

Sim 547 384 

Articulações sociais em defesa da Educação 

Comunidade Científica 

Movimento Sindical 

Instituições religiosas 

Empresário, Confed. Patronais e Sistema “S” 

Entidades Municipalistas 

Parlamentares  (vereadores e deputados) 

Órgãos de fiscalização e Controle 

Total com 

direito a 

voto   
- 2.884 2.416 
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Quadro 5A - DELEGADOS DA CNDE NA CONAE 2010 

  

QUADRO 5A- DELEGADOS DA CNDE NA CONAE 2010 

UF DECLARADO  REGISTRADO 

1 Jailton Souza Lira Jailton Souza Lira AL 

2 Vanderlete Pereira Vanderlete Pereira AM 

3 Izabel Dantas de Menezes NÃO BA 

4 Djacira Maria de Oliveira Araujo Djacira Maria de Oliveira BA 

5 Rose Maria Pereira de Souza Bonfim Rose Maria Pereira de Souza Bonfim BA 

6 Jurandir de Almeida Araújo Jurandir de Almeida Araujo BA 

7 Márcio Alan Menezes Moreira Márcio Alan Menezes Moreira CE 

8 Maria de Jesus Araújo Ribeiro Maria de Jesus Araujo Ribeiro CE 

9 Célia Maria Machado Brito Celia Maria Machado Brito CE 

10 Raquel Noronha Maia Raquel Noronha Maia CE 

11 Keila Leite Chaves  Rita de Cassia Lima Keila Leite Chaves CE 

12 Rita de Cassia Lima Rita de Cassia Lima Alves CE 

13 Angela Barreto Angela Maria Rabelo Ferreira Barreto DF 

14 Luiz Raimundo Silva Araújo Raimundo Silva Araújo DF 

15 Vivian Katherine Fuhr Melcop Vivian Katherine Fuhr DF 

16 Fátima Rodrigues Burzlaf Fátima Rodrigues Burzlaff ES 

17 Geovania Cutrim Geovania Cutrim Silva MA 

18 Dinéia Aparecida Domingues Dineia Aparecida Domingues MG 

19 Luiz Eduardo Souza Luiz Eduardo de Almeida Souza MG 

20 Suely Duque Rodarte Suely Duque Rodarte MG 

21 Helena Maria Bortolo Helena Maria Bortolo MT 

22 Mariete Felix Rosa Mariete Felix Rosa MS 

23 Maria Aparecida Salmaze Maria Aparecida Salmaze MS 

24 

Maria do Socorro Belisário da Silva 

Lacerda 

Maria do Socorro Belisário da Silva 

Lacerda PB 

25 Maria Elizabeth Gomes Ramos Maria Elizabete Gomes Ramos PE 

26 Mônica Laranjeira Jácome Monica Laranjeira Jacome PE 

27 Jose Alberto Pereira da Silva jose Alberto Pereira da Silva PE 

28 Maria Aparecida Freire de Oliveira Couto Maria Aparecida de Oliveira PE 

29 Célia Maria Vieira dos Santos Celia Maria Vieira dos Santos PE 

30 João Simão Neto Joao Simao Neto PE 

31 Rosana Evangelista da Cruz NÃO PI 

32 Samara de Oliveira Silva Samara de Oliveira Silva PI 

33 Kelly Cristina Russo de Souza Kelly Cristina Russo de Souza RJ 

34 Avanildo Duque da Silva Avanildo Duque da Silva RJ 

35 Maria Teresa Avance de Oliveira Maria Teresa Avance de Oliveira RJ 

36 Alexandre Arrais Alexandre Arrais Siqueira Meneses RJ 

37 Sandra Regina Cardoso de Brito Sandra Regina Cardoso de Brito RJ 

38 Antonia Fernanda Jalles Antonia Fernanda Jalles RN 
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39 Vitalina Conceição Marques Gonçalves Vitalina Conceicao Marques Goncalves RS 

40 Lisaura Maria Beltrame Lisaura Maria Beltrame SC 

41 Evandro Accadrolli Evandro Accadrolli SC 

42 Vilmar Klemann Vilmar Klemann SC 

43 Amélia Isabeth Melo Bampi Amelia Isabeth Banpi Paines SP 

44 Káthia Dudik Kathia Sabrina Dudik SP 

45 Aparecida Suelaine Carneiro Aparecida Suelaine Carneiro dos Santos SP 

46 Marilse Araujo Marilse Terezinha de Araujo SP 

47 Sérgio José Custódio Sergio Jose Custodio SP 

48 Cintia de Jesus Santos Cintia de Jesus Santos SP 

49 Ana Maria de Araújo Mello Ana Maria de Araujo Mello SP 

50 Vinicius Xavier Zammataro Vinicius Xavier Zammataro SP 

51 Denise Carreira Denise Carreira Soares SP 

52 Salete Camba Valesan Salete Sirlei Valesan Camba SP 

53 Hildebrando Maia Hildebrando Oliveira Maia Junior SE 

54 Hélio Márcio Lino Borges Helio Marcio Lino Borges TO 
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Quadro 6 - A CNDE E SUA REDE NOS COLÓQUIOS DA CONAE 2010 
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Quadro 8 - ANÁLISE DAS EMENDAS APRESENTADAS PELA CNDE 

  
EMENDAS AO EIXO V - FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL  

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE 2010 

  

Caderno de emendas 

CNDE + Orientações 

Nº da 

emenda 

Bloco 

I 

Bloco    

II 

Bloco   

III 

Aprovadas       

Documento Final 

1 212-aditiva V1 X     X 

2 214-supressiva V12 
  

X   

X - acordo de 

redação 

3 214-aditiva V13 
  

X   

X - acordo de 

redação 

4 214-aditiva V14   X   X 

5 214-aditiva V15   X   X 

6 217-supressiva 

Não constou nos blocos - não foi suprimida do Doc. 

Final 

7 218-supressiva V63     X Não constou 

8 218-aditiva V64     X Não constou 

9 218-aditiva* V65     X Não constou 

10 218-aditiva* V66     X Não constou 

11 218-aditiva* V67     X Não constou 

12 218-aditiva* V68     X Não constou 

13 218-aditiva* V69     X X 

14 218-aditiva V2 X     X 

15 219-supressiva V70     X X 

16 219-aditiva V71     X X 

17 219-supressiva/aditiva V72     X X 

18 219-aditiva V73     X X 

19 221e-aditiva V3 X     X 

20 221f-aditiva V75     X X 

21 221m-aditiva* V79     X X (221g) 

22 221p-aditiva* V81     X X (221h) 

23 222-supressiva V83     X X 

24 222-Supressiva V4 X     X - idem V84 

25 222-Supressiva V84      X X - idem V4 

26 222-aditiva V5 X      X 

27 222-aditiva V85     X Não constou 

28 222-aditiva V86     X Não constou 

29 222-aditiva V87     X Não constou 

30 225-aditiva* V91     X X 

31 225-supressiva V92     X X 

32 225-aditiva* V93     X 

X - acordo de 

redação 

33 226-supressiva/aditiva V94     X X 

34 226-supressiva/aditiva V95     X X 
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35 226-aditiva V96     X 

X - acordo de 

redação 

36 227-aditiva V6 X     X 

37 229-aditiva V7 X     X 

38 230c-aditiva V98     X X 

39 230d-aditiva V8 X     X 

40 230j* Não constou nos blocos nem no Documento Final 

41 231a-aditiva  V103     X X 

42 231c-supressiva/aditiva V20   X   X 

43 231d-aditiva V21   X   X 

44 231f-aditiva V122     

X 

(parte 

de 

242i) Não constou 

45 231f-aditiva V123     

X 

(parte 

de 

242i) Não constou 

46 231f-aditiva V124     

X 

(parte 

de 

242i) Não constou 

47 233-supressiva V105     X Não constou 

48 233-supressiva/aditiva V106     X Não constou 

49 233-supressiva V107     X Não constou 

50 233-aditiva V108     X X 

51 235-supressiva/aditiva V22   X   X 

52 235-supressiva/aditiva V23   X   X idem 112 

53 235-supressiva/aditiva V110     X X 

54 235-supressiva/aditiva V111     X X 

55 235-supressiva V112     X X idem 23 

56 235-aditiva V113     X 

X - acordo de 

redação 

57 239-supressiva/aditiva V9 X     X 

58 239-aditiva V10 X     X 

59 242-supressiva/aditiva V117     X X 

60 242 (aditiva de alínea) V25   X   X - 1ª parte alínea b 

61 242 (aditiva de alínea) V26   X   

X - 2ª  parte alínea 

b 

62 242 (aditiva de alínea) V27   X   X - 3ª parte alínea b 

63 242a-aditiva V24   X   Não constou 

64 242d-aditiva* Não constou nos blocos nem no Documento Final 

65 242e-aditiva V118     X Não constou 

66 242f-aditiva V119     X X 

67 242-aditiva (alínea j) V120     X X (242l) 
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(242g) 

68 242-aditiva (alínea k) V121     

X 

(242h) Não constou 

69 243d-supressiva V28    X   X 

70 243e-supressiva V130      X 

Idem V28: não 

constou 

71 243e-supressiva V29    X   X 

72 245-aditiva V131     X 

X - acordo de 

redação   

73 245-aditiva V135     X X 

74 245-aditiva V136     X X 

75 245-supressiva/aditiva V137     X X 

76 245-supressiva/aditiva V138     X X 

77 245-aditiva V11 X     X 

78 246-supressiva/aditiva* V139     X X 

79 246-supressiva/aditiva* V140     X X 

80 246-aditiva* V141     X X 

81 246-aditiva* V142     X X 

82 247-aditiva* V143     X Não constou 

83 247-aditiva* V144     X Não constou 

84 247-supressiva/aditiva* V145     X Não constou 

85 247-supressiva/aditiva* V146     X Não constou 

86 247-supressiva/aditiva* V147     X Não constou 

87 250A-aditiva* Não constou nos blocos nem no Documento Final 

88 250B-aditiva V32   

X (2ª 

parte do 

250A)   

X (2ª parte do 

250A) 

89 250B-aditiva V33   

X (3ª 

parte do 

250A)   

X (constou como 3ª 

parte do 250A) 

90 250B-aditiva V34   

X (4ª 

parte do 

250A)   

X (constou como 4ª 

parte do 250A) 

91 250C-aditiva V31   

X (1ª 

parte do 

250A)   

X - 1ª parte do 

250A 

92 250D-aditiva V35   

X 

(250B)   X parte do 250B 

93 250E-aditiva* 

Não constou em nenhum bloco nem no Documento 

Final 

  Totais 88 11 19 58 64 

Elaboração própria. Fonte: Cf. nota metodológica do Quadro 08 
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QUADRO 9 - DOCUMENTO FINAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO DE 2010 

Eixo V: Financiamento e Controle Social em versão analítica 

Texto das proposições com realce das alterações promovidas pela CNDE por bloco de 

emendas 

Síntese temática do debate (coluna tema): Quadro 9A  

 

Legenda:  

Preto – texto do Documento Referência inicial 

Verde – Emenda da CNDE inserida no Bloco I   

Azul – Emenda da CNDE inserida no Bloco II 

Laranja - Emenda da CNDE inserida no Bloco III  

 

  

Quadro 9 - DOCUMENTO FINAL DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO DE 2010 

Item Texto da proposição Emendas Comentários Tema 

210 A Constituição Federal de 

1988 estabeleceu que a 

educação é um direito 

social e definiu que os/as 

responsáveis pelo seu 

provimento são o Estado 

e a família. Para 

resguardar o direito à 

educação, o Estado 

estabeleceu a estrutura e 

as fontes de 

financiamento. Ao 

determinar a vinculação 

de recursos financeiros 

para a educação, a 

Constituição garantiu 

percentuais mínimos da 

receita, resultantes de 

impostos, à manutenção e 

desenvolvimento do 

ensino: 18% da receita de 

impostos da União e 25% 

da receita de impostos 

dos estados, Distrito 

Federal e municípios, 

incluindo-se as 

transferências ocorridas 

entre esferas de governo e 

o salário-educação. 

   

211 O conceito expresso na 

Constituição Federal 
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assevera, portanto, que o 

financiamento adequado 

das políticas educacionais 

se traduz em alicerce para 

a construção do Sistema 

Nacional de Educação e, 

consequentemente, é 

imprescindível para 

assegurar o alcance das 

metas contidas em planos 

nacionais, como o Plano 

Nacional de Educação 

(PNE). Contudo, para o 

acesso equitativo e 

universal à educação 

básica de qualidade e 

para a garantia de 

permanência e sucesso 

escolar de crianças, 

jovens e adultos que 

cursam as etapas e 

modalidades de ensino 

que a integram, além da 

elevação substancial de 

estudantes 

matriculados/as na 

educação superior 

pública, urge aumentar o 

montante estatal de 

recursos investidos na 

área, principalmente em 

relação à contribuição da 

União, além de 

solucionar a desigualdade 

regional 

212 Como primeiro passo 

rumo à superação dessa 

realidade, faz-se 

necessário assegurar a 

elaboração e aprovação 

de uma reforma tributária 

transparente, no prazo 

máximo de três anos, 

pautada pela justiça social 

e o equilíbrio regional e 

preocupada, 

primordialmente, em 

garantir recursos 

financeiros suficientes e 

permanentes para a 

V1  Recursos Humanos 

(profissionais da 

educação) pagos pelo 

Fundeb não são encargos 

com pessoal para fins dos 

limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

(G)  
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efetivação de direitos 

sociais e distribuição de 

renda. Essa reforma deve 

ser capaz de vincular de 

forma adequada todos os 

tributos (impostos, taxas 

e contribuições) ao 

investimento educacional, 

de tal modo que as 

políticas de renúncia e 

guerra fiscal não 

prejudiquem o 

financiamento público da 

educação. Necessita 

garantir também que as 

perdas de recursos 

educacionais advindos 

das renúncias ou isenções 

fiscais sejam recuperadas 

e garantidas em rubricas 

orçamentárias 

educacionais. Deve, 

também, alterar as 

disposições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

(LRF), retirando as 

despesas com recursos 

humanos pagas com 

dotações financeiras 

advindas do Fundeb do 

somatório do total gasto 

com pessoal. Com isso, 

não fica comprometido, 

portanto, o limite máximo 

de 54% da receita 

corrente líquida que 

devem ser investidos em 

pessoal pela referida lei. 

213 
Como alternativa ao atual 

desequilíbrio regional e à 

oferta de educação básica 

pública, o financiamento 

à educação deve tomar 

como referência, e em 

caráter de urgência, o 

mecanismo do custo 

aluno/a-qualidade (CAQ). 

Previsto no ordenamento 

jurídico brasileiro, o 

CAQ deve ser definido a 

 Não é emenda 

da CNDE. 

Refere-se ao 

CAQ como 

mecanismo a 

ser definido 

Meta de investimento: 
Construção, 

institucionalização e 

operação do CAQ 

(C) 
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partir do custo anual por 

estudante dos insumos 

educacionais necessários 

para que a educação 

básica pública adquira e 

se realize com base em 

um padrão mínimo de 

qualidade.  

A construção do CAQ 

exige amplo debate sobre 

o número de estudantes 

por turma, remuneração 

adequada e formação 

continuada aos/às 

profissionais da 

educação, condições de 

trabalho aos/às 

professores e 

funcionários/as, materiais 

necessários à 

aprendizagem dos/das 

estudantes (como salas de 

informática, biblioteca, 

salas de ciência, quadra 

poliesportiva, oficinas de 

música e de artes, 

mobiliário adequado, 

além de sala de recursos 

para apoio pedagógico a 

estudantes com 

dificuldade de 

aprendizagem etc). Em 

suma, deve considerar o 

conjunto dos insumos 

exigidos para a adequada 

relação de ensino-

aprendizagem nas escolas 

públicas brasileiras que 

oferecem a educação 

básica. No esforço para a 

implementação do CAQ 

as escolas com menos 

acesso a esses recursos 

devem ser tornadas 

prioritárias, levando em 

consideração, 

principalmente, a 

diversidade e as 

desigualdades regionais e 

suas peculiaridades.  
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É preciso considerar 

ainda um valor 

diferenciado para os 

estabelecimentos que 

atendam crianças, 

adolescentes, jovens e 

adultos com desafios de 

inclusão, como pessoas 

com deficiência, 

populações do campo, 

populações ribeirinhas, 

quilombolas e indígenas. 

Para atender 

adequadamente esses 

grupos, entre outras 

medidas, como 

financiamento adequado 

à políticas de formação 

adequada dos/as 

profissionais da 

educação, é preciso 

adequar e reestruturar os 

prédios, atendendo 

também às necessidades 

educacionais relacionadas 

à educação inclusiva, 

além de disponibilizar 

mobiliário adequado, 

respeitando a ergonomia, 

faixa etária dos 

estudantes atendidos e 

oferta de merenda escolar 

de qualidade que atenda 

às necessidades de 

todos/as os/as 

educandos/as.  

O CAQ deve ser 

formalmente definido no 

prazo máximo de um ano 

a partir da aprovação 

desse documento. E deve 

também ser dada 

publicidade ao CAQ, 

propiciando uma ampla 

fiscalização social em sua 

implementação. Para tal é 

necessário realizar e 

divulgar estudos sobre os 

custos adequados da 
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educação básica nas suas 

diferentes etapas e 

modalidades, com base 

em padrões mínimos de 

qualidade, com vistas a 

melhorar a eficiência e 

garantir a generalização 

da qualidade do 

atendimento. Deve caber 

à União a 

complementação de 

recursos financeiros a 

todos os estados e aos 

municípios que não 

conseguirem atingir o 

valor do CAQ. 

214 A ampliação do 

quantitativo do número 

de vagas na educação 

superior pública exige, 

além do aperfeiçoamento, 

democratização, 

execução ampliada e 

superação dos limites do 

Plano de Reestruturação e 

Expansão das 

Universidades Federais 

(Reuni), a implementação 

de outros programas de 

expansão 

democraticamente 

discutidos com a 

comunidade universitária 

e com a sociedade local, 

para que esta seja feita 

com garantia e elevação 

da qualidade. Tal 

preocupação se estende à 

criação de novas 

instituições e cursos, que 

devem ser resultado de 

um processo que leve em 

consideração as reais 

necessidades da 

população das diferentes 

regiões do País. Exige, 

também, a elaboração de 

indicadores de 

acompanhamento da 

qualidade das 

V12 

V13 

V14 

V15 

 

V12 e 13 com 

acordo de 

redação; 

V14: primeira 

parte V15: 

segunda parte 

Meta de investimento: 
recursos públicos para a 

educação pública 

(B) 
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universidades públicas, 

especialmente as federais, 

em que sejam 

explicitadas as evoluções 

do custo do/da 

estudante/ano; as 

condições de 

funcionamento dos 

programas de pós-

graduação stricto sensu a 

imprescindível abertura 

de novos programas de 

pós-graduação stricto 

sensu; apoio ao 

desenvolvimento de 

pesquisas, definidas no 

contexto da autonomia de 

cada uma das 

universidades; programas 

que apóiem a 

permanência de 

estudantes nas 

instituições; além da 

oferta de pós-graduação 

lato sensu, garantindo-se 

a gratuidade para todos os 

interessados 

215 
Os/As dirigentes da 

educação dos níveis de 

governo federal, estadual, 

distrital e municipal, 

articulados com os 

demais segmentos e 

setores da sociedade civil, 

em especial com os/as 

trabalhadores/as da 

educação, estabeleceram 

ações coordenadas com 

vistas à elaboração de 

uma agenda mínima de 

fortalecimento da 

educação básica e 

superior e delinearam 

ações que provocaram 

avanços nas políticas 

educacionais.  

   

216 Nas últimas décadas, 

portanto, no âmbito das 

políticas educacionais, 

destacaram-se as 

   



357 

 

modificações de ordem 

jurídico-institucional. 

Após a aprovação da 

Constituição Federal de 

1988, cinco textos legais 

foram de grande 

importância para a área 

educacional: a aprovação 

da LDB (Lei nº 9.394/96) 

e do PNE (Lei nº 

10.172/01), bem como a 

instituição do Fundef, 

alterado pela aprovação 

da Emenda 

Constitucional (EC) nº 

53/2006 e da Lei nº 

11.494/2007, que 

respectivamente criaram 

e regulamentaram o 

Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da 

Educação Básica e de 

Valorização dos/ das 

Profissionais da 

Educação (Fundeb), além 

da EC 59/2009. 

217 As ações governamentais 

na educação superior 

pública federal, 

principalmente a partir de 

2005, significaram 

também uma elevação 

dos recursos financeiros 

aplicados em educação. 

As seguintes ações 

contribuíram para esse 

fato: a implantação do 

Programa Universidade 

para Todos (ProUni) em 

2005, acompanhada de 

seu respectivo órgão de 

controle social, a 

Comissão Nacional de 

Acompanhamento e 

Controle Social (Conap) 

do Prouni, estabelecida 

em 2006; a iniciativa de 

recuperar os valores 

gastos em outros custeios 

e investimentos nas 
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instituições federais de 

ensino superior; a 

expansão dos campi das 

universidades federais 

estabelecidos no interior 

dos estados, em 2006; e o 

início da implantação do 

Programa de 

Reestruturação e 

Expansão das 

Universidades Federais 

(Reuni), em 2007/2008, 

que, até 2012, expandirá 

as vagas de graduação 

presenciais de 133.941, 

em 2007, para 227.260, 

em 2012. 

218 
Apesar desses avanços, o 

debate sobre o 

financiamento da 

educação é central e 

envolve a solução de 

alguns nós críticos: a 

revisão do papel da União 

no financiamento da 

educação básica; a 

instituição de um 

verdadeiro regime de 

colaboração entre os 

entes federados; o 

estabelecimento de uma 

real valorização dos 

trabalhadores em 

educação; a definição de 

referenciais de qualidade 

para todos os níveis e 

modalidades de 

educação/ensino; e a 

definição do papel da 

educação superior pública 

no processo de 

desenvolvimento do País. 

Além disso, é preciso 

determinar que o 

orçamento da educação 

seja administrado sempre 

pelas secretarias de 

educação e não pelas 

secretarias de governo, 

fazenda ou suas 

V69 

V2 

V2 está no 

caderno de 

emendas; a 

V69 foi 

indicada 

como 

prioritária na 

orientação 

para a etapa 

nacional 

Gestão financeira 

independente/Gestores de 

educação/responsabilidade 

educacional 

(G e F) 
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correlatas. Nesse 

contexto, é fundamental a 

criação e instituição da 

Lei de Responsabilidade 

Educacional e alterações 

de dispositivos da LRF 

que limitam os avanços 

na área da educação.  

219 Enquanto a LDB 

reestruturou e definiu as 

diretrizes e bases da 

educação brasileira após 

o regime militar, o PNE 

apontou novos rumos 

para as políticas e ações 

governamentais na 

chamada “Década da 

Educação”. No entanto, o 

PNE sofreu vetos que o 

descaracterizaram e não 

houve esforço 

governamental efetivo 

(nas três esferas de 

governo) para sua 

implementação. Há, 

portanto, neste momento, 

a necessidade de se 

efetivar e publicizar uma 

avaliação do PNE, como 

prioridade, tendo em vista 

o término da “Década da 

Educação”, em 2010, e a 

elaboração do novo PNE, 

iniciada pela Conae. 

V70 

V71 

V72 

V73 

V70: 

aprovada a 

supressiva. 

Urgência de uma política 

de financiamento 

 

220 
O alcance das metas 

estipuladas no PNE, na 

perspectiva de garantia do 

direito a uma educação 

com qualidade social, 

requer ações 

governamentais ousadas, 

que revoguem os vetos 

presidenciais apostos ao 

PNE atual. 

Especificamente no setor 

público, a CF/1988 e a 

LDB/1996 atribuíram à 

União, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos 

municípios a 
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responsabilidade pela 

administração do sistema 

educacional brasileiro. 

Daí a exigência de um 

sistema nacional de 

educação articulado, 

norteado pela firme 

concepção da educação 

como direito humano 

fundamental, direito 

público e dever do 

Estado. Sua 

operacionalização não 

pode prescindir da 

regulamentação do 

regime de colaboração 

entre as instâncias 

federadas – o que, 

certamente, ensejará o 

estabelecimento de 

marcos teórico-

conceituais na 

organização, na gestão e 

no real alcance do papel 

dos entes, por seu caráter 

descentralizado. 

221 
Apesar dos recentes 

avanços conquistados 

pela sociedade brasileira 

nos termos do 

ordenamento jurídico 

relativo às políticas 

educacionais, o esforço 

para o cumprimento das 

metas do PNE ficará 

gravemente prejudicado 

se alguns pontos críticos 

complementares e 

interdependentes não 

forem garantidos:  

   

221 

a) 
Regulamentação do Art. 

211 da Constituição 

Federal, que trata do 

Regime de Colaboração.  

   

221 

b) 
Redefinição do modelo 

de financiamento da 

educação, considerando a 

participação adequada 

dos diferentes níveis de 
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governo (federal, 

estaduais, distrital e 

municipais) relativa aos 

investimentos nas redes 

públicas de educação.  

221 

c) 

Estabelecimento de 

referenciais de qualidade 

para todos os níveis 

educacionais. 

   

221 

d) 

Definição do papel da 

educação superior pública 

no processo de 

desenvolvimento do País, 

além do estabelecimento 

da autonomia 

universitária com 

adequado financiamento 

(Artigo 55, LDB). 

   

221 

e) 

Aprimoramento dos 

mecanismos de 

acompanhamento e 

avaliação da sociedade no 

que tange ao 

financiamento da 

educação, como: ampla 

divulgação do orçamento 

público; acesso aos dados 

orçamentários e 

transparência nas rubricas 

orçamentárias; e 

articulação entre as metas 

do PNE e os demais 

instrumentos 

orçamentários da União, 

estados, Distrito Federal e 

municípios 

V3  Transparência e acesso à 

informação 

(J) 

221 

f) 

Regulamentação do setor 

privado 

V75   

221 

g) 

Instituição, como política 

de Estado, da 

compulsoriedade de 

administração de todos os 

recursos da educação em 

contas específicas 

exclusivas em todos os 

níveis (federal, estadual, 

distrital e municipal). 

V79 Proposta 

como emenda 

221m no 

bloco três 

Gestão financeira 

independente/Gestores de 

educação/responsabilidade 

educacional (G e F) 

221 

h) 

Aplicação dos recursos 

públicos exclusivamente 

nas instituições públicas 

V81 Proposta 

como emenda 

221p no bloco 

Meta de investimento: 
recursos públicos para a 

educação pública (B) 
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de ensino três 

222 Há que se problematizar, 

também, o papel de cada 

instância e os marcos 

jurídicos que normatizam 

a ação da União, dos 

estados, do Distrito 

Federal e dos municípios 

junto à educação básica, 

que deve ser 

universalizada, bem como 

em relação à educação 

superior pública, que 

deve ser expandida e 

devidamente financiada. 

Para tanto, é 

imprescindível que o 

investimento público no 

ensino superior seja 

direcionado, 

prioritariamente, à 

ampliação e qualificação 

de oferta pública no 

Brasil. 

V4 

V5 

V84 

V4e V84 são 

idênticas 

(supressão de 

texto). A 

emenda 

V5 é aditiva. 

Emendas 

V85, V86 e 

V87 são 

versões 

polêmicas da 

V5 e foram 

rejeitadas. 

Meta de investimento: 
recursos públicos para a 

educação pública 

superior (B) 

223 Considerando que cabe à 

União liderar o esforço 

em aumentar o 

investimento em 

educação em relação ao 

PIB, há que se estabelecer 

estratégias nacionais, 

compreendendo-se a ação 

conjunta da própria 

União, dos estados, DF e 

municípios. Este esforço 

deve ser proporcional à 

respectiva participação de 

cada um na arrecadação 

nacional, levando-se em 

conta as 

responsabilidades 

constitucionais de cada 

ente da federação. 

Portanto, é preciso definir 

o papel da União em 

todas as modalidades e 

níveis de ensino 

(educação básica e ensino 

superior), e não somente 

os papéis dos estados e 
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municípios. Faz-se 

necessário, também, 

regulamentar o ensino 

privado em todos os 

níveis educacionais, 

limitando a participação 

de capital estrangeiro na 

educação, retomando os 

marcos da educação 

como direito e não como 

mercadoria, garantindo 

fiscalização efetiva para 

evitar abusos. 

224 Todas essas questões 

identificam-se com a 

efetivação do Sistema 

Nacional de Educação e o 

redirecionamento dos 

processos de organização 

e gestão, para lograr a 

qualidade social em todos 

os níveis e modalidades 

da educação brasileira. 

Em um país fortemente 

marcado por disparidades 

regionais, elas 

evidenciam a importância 

do estabelecimento de 

políticas nacionais por 

meio da participação na 

elaboração do orçamento, 

planejamento e 

acompanhamento dos 

recursos a serem 

investidos na educação, 

visando a descentralizar, 

democratizar e 

desburocratizar tais 

recursos; devidamente de 

forma articuladas com 

políticas estaduais, 

municipais, distritais e 

regionais, mediante 

práticas de colaboração. 

   

225 O financiamento da 

educação constitui tarefa 

complexa, devido ao 

envolvimento entre os 

diferentes entes federados 

e a esfera privada, bem 

V91 

V92 

V93 

V91 com 

acordo de 

redação; V92 

– Supressão 

de texto 

V93 – com 

Estabelecer  

Responsabilidade 

Educacional (F) 
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como à falta de 

regulamentação do 

regime de colaboração 

entre os entes, à ambígua 

relação entre o público e 

o privado e à necessidade 

de implementação de uma 

gestão democrática. 

Desse modo, deve ser 

estabelecida lei específica 

que defina as 

competências, a 

participação nos 

investimentos 

educacionais e as demais 

responsabilidades de cada 

ente federado e devem ser 

estabelecidos meios de 

controle e medidas de 

punição no caso de 

descumprimento desse 

dispositivo legal. A esses 

aspectos, somam-se a 

urgência na definição de 

padrões mínimos que 

estabeleçam referenciais 

para a qualidade da 

educação e, em 

específico, o critério 

custo-aluno/a qualidade 

em todos os níveis, etapas 

e modalidades 

educacionais. 

acordo de 

redação 

226 Atualmente, os gastos por 

aluno/a-ano dos níveis e 

modalidades da educação, 

especialmente na 

educação básica, são 

significativamente 

inferiores aos requeridos 

para os insumos 

adequados a um ensino 

de qualidade. Urge 

aumentar os valores 

aplicados, por estudante, 

destinados à manutenção 

e ao desenvolvimento da 

educação básica pública, 

para fazer face aos 

inúmeros desafios, tais 

V94 

V95 

V96 

 

V94 -

Supressão e 

adição de 

texto. 

V96 com 

acordo de 

redação. 

Meta de investimento: 
institucionalização da 

fórmula inicial do CAQ 

desenvolvida pela CNDE. 

(C) 
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como: a remuneração 

condigna dos/ das 

profissionais da 

educação; a formação 

continuada e adequada 

dos/das trabalhadores/as 

em educação; a oferta 

correspondente à 

demanda por transporte 

escolar; a correção da 

relação de estudantes por 

sala de aula; a oferta de 

insumos (profissionais 

qualificados e recursos 

materiais), essenciais a 

uma boa relação de 

ensino-aprendizagem nas 

escolas da educação 

básica 

227 Na educação superior, é 

fundamental a efetivação 

da autonomia 

universitária 

constitucional, bem como 

a expansão das vagas em 

cursos presenciais e o 

aporte de recursos 

financeiros especiais para 

a pesquisa e pós-

graduação stricto sensu e 

lato sensu, de modo a 

alterar o ambiente 

heterônomo em que as 

instituições se encontram 

V6   

228 O financiamento da 

educação envolve a 

definição das condições 

materiais e de recursos 

para a formulação, 

implantação e avaliação 

das políticas educacionais 

e dos programas e ações a 

elas relacionados. 

Também envolve os 

processos de gestão, 

acompanhamento, 

controle e fiscalização 

dos recursos. Tudo isso 

deve trazer de volta a 

reflexão sobre a 
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necessidade de sua 

vinculação ao produto 

interno bruto (PIB), em 

percentuais bem acima 

dos praticados hoje, dado 

que os atuais se mostram 

insuficientes ao 

ressarcimento da dívida 

histórica do Estado para 

com a educação 

brasileira. 

229 A política de 

financiamento da 

educação básica, nos 

termos de um sistema 

nacional de educação, 

deve, obrigatoriamente, 

amparar-se na definição 

de um custo aluno/a-

qualidade (CAQ), 

construído com a 

participação da sociedade 

civil, capaz de mensurar 

todos os insumos 

necessários à educação de 

qualidade, superando as 

desigualdades regionais, 

com ênfase no 

investimento à 

valorização de todos/as 

os/as profissionais da 

educação básica 

V7  Meta de investimento: 
institucionalização da 

fórmula inicial do CAQ 

desenvolvida pela CNDE. 

(C) 

230 
Prioritariamente, o 

regime de colaboração 

entre os sistemas de 

ensino, tendo como um 

dos instrumentos o 

financiamento da 

educação, não pode 

prescindir das seguintes 

ações: 

   

230 

a) 

Regulamentar o regime 

de colaboração entre os 

entes federados previsto 

na Constituição Federal, 

estabelecendo o direito à 

educação gratuita e de 

qualidade social em todas 

as esferas administrativas, 

com garantia das devidas 
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condições para o seu 

funcionamento 

230 

b) 

Construir o regime de 

colaboração entre os 

órgãos normativos dos 

sistemas de ensino, 

fortalecendo a cultura do 

relacionamento entre o 

Conselho Nacional de 

Educação, os conselhos 

estaduais, distrital e 

municipais de educação. 

   

230 

c) 

Ampliar o investimento 

em educação pública em 

relação ao PIB, na 

proporção de, no mínimo, 

1% ao ano, de forma a 

atingir, no mínimo, 7% 

do PIB até 2011 e, no 

mínimo, 10% do PIB até 

2014, respeitando a 

vinculação de receitas à 

educação definidas e 

incluindo, de forma 

adequada, todos os 

tributos (impostos, taxas 

e contribuições). 

V98 Constou, por 

equívoco, 

como emenda 

supressiva no 

bloco III 

Meta de investimento: 
patamar do PIB (A) 

230 

d) 

Definir e aperfeiçoar os 

mecanismos de 

acompanhamento, 

fiscalização e avaliação 

da sociedade, articulados 

entre os órgãos 

responsáveis (conselhos, 

Ministério Público, 

Tribunal de Contas), para 

que seja assegurado o 

cumprimento da 

aplicação dos percentuais 

mínimos na manutenção e 

desenvolvimento do 

ensino (MDE), 

garantindo que os 

percentuais mínimos 

vinculados à MDE nas 

constituições estaduais e 

leis orgânicas municipais 

e Distrital sejam 

respeitados pelo 

executivo, sob 

V8  Proteger recursos 

vinculados: controles 

institucionais e sociais em 

todos os entes federativos 

(L, H e I) 
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fiscalização adequada dos 

tribunais de contas, 

especialmente nos 

estados, Distrito Federal, 

e municípios que têm 

previsto uma vinculação 

mínima superior aos 

25%; 

230 

e)  

Ampliar o atendimento 

dos programas de renda 

mínima associados à 

educação, a fim de 

garantir o acesso e a 

permanência na escola a 

toda população 

   

230 

f)  

Estabelecer política 

nacional de gestão 

educacional, com 

mecanismos e 

instrumentos que 

contribuam para a 

democratização da escola 

e do ensino, assegurando 

a elaboração e 

implementação de planos 

estaduais, distrital e 

municipais de educação e 

articulando a construção 

de projetos político-

pedagógicos escolares, 

sintonizados com a 

realidade e as 

necessidades locais 

   

230 

g) 

Garantir a autonomia 

(pedagógica, 

administrativa e 

financeira) das escolas, 

bem como o 

aprimoramento dos 

processos de gestão, para 

a melhoria de suas ações 

pedagógicas 

   

230 

h) 

Criar instrumentos que 

promovam a 

transparência na 

utilização dos recursos 

públicos e sua divulgação 

pelos sistemas de ensino 

e pelas escolas, para toda 

a comunidade local e 
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escolar. 

230 

i) 

Estabelecer mecanismos 

democráticos de gestão 

que assegurem a 

divulgação, a participação 

e a socialização na 

elaboração e 

implementação de planos 

estaduais, distrital e 

municipais de educação, 

bem como de projetos 

político-pedagógicos 

escolares. 

   

230 

j) 

Definir financiamento, 

em regime de 

colaboração, para 

políticas e estratégias de 

solução dos problemas do 

transporte escolar, 

enfrentados 

principalmente pelos 

municípios, em relação 

ao gerenciamento e 

pagamento das despesas. 

   

230 

k) 

Orientar os conselhos 

municipais de educação 

para que se tornem 

órgãos normatizadores do 

ensino público municipal 

e das instituições privadas 

de educação infantil, no 

contexto do SNE. 

   

231 
Para se avançar na 

consolidação de políticas 

de financiamento que 

contribuam para a 

melhoria da educação 

nacional, em todos os 

níveis, faz-se necessário:  

   

231 

a) 

Desvincular os recursos 

destinados à educação de 

qualquer nível de 

contingenciamento de 

recursos provenientes das 

receitas da União, bem 

como de estados, Distrito 

Federal e municípios. 

V103  Proteger recursos 

vinculados em todas as 

esferas federativas (L) 

231 

b) 
Revogar, de imediato, a 

DRU para todas as áreas 
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sociais.  

231 

c) 

Garantir o aumento dos 

recursos da educação de 

18% para, no mínimo, 

25% da União e de 25% 

para, no mínimo, 30% (de 

estados, DF e municípios) 

não só da receita de 

impostos, mas 

adicionando-se, de forma 

adequada, percentuais das 

taxas e contribuições 

sociais para investimento 

em manutenção e 

desenvolvimento do 

ensino público 

V20   

231 

d) 

Efetivar a 

responsabilização 

administrativa e fiscal 

dos/das gestores/as 

públicos/ as que não 

executem a integralidade 

dos recursos 

orçamentários destinados 

à educação e a perda do 

mandato nos termos da 

legislação em vigor (Lei 

101 C), inclusive para os 

gestores que não 

cumpram os percentuais 

para a Manutenção e 

Desenvolvimento do 

Ensino previstos nas 

constituições estaduais e 

leis orgânicas municipais 

e Distrital. 

V21  Estabelecer 

Responsabilidade 

Educacional (F) 

231 

e) 
Retirar as despesas com 

aposentadorias e pensões 

da conta dos recursos 

vinculados à manutenção 

e desenvolvimento do 

ensino da União, estados, 

DF e municípios, 

garantindo a paridade 

entre aposentados/as e 

ativos/as, mas mantendo 

o pagamento das 

aposentadorias e pensões 

nos orçamentos das 

instituições educacionais. 

  Recursos humanos 

(profissionais da 

educação) pagos com 

verbas vinculadas ao 

MDE não são encargos 

com pessoal para fins dos 

limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal  

(G) 
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232 No tocante ao 

financiamento da 

educação brasileira, 

destaca-se, nos últimos 

anos, a criação do 

Fundeb, ocorrida com 

forte participação da 

sociedade civil 

organizada, iniciativa 

importante na 

implantação da política 

nacional direcionada à 

articulação dos entes 

federados, na 

descentralização do 

sistema educativo, bem 

como na valorização do 

magistério público. 

   

233 O Fundeb, ao substituir o 

Fundef, trouxe pelo 

menos duas vantagens: 1) 

aumentou 

substancialmente o 

compromisso da União 

com a educação básica, 

ampliando o aporte, a 

título de 

complementação, de 

cerca de R$ 500 milhões 

(média no Fundef) para 

cerca de R$ 5 bilhões de 

investimento ao ano; e 2) 

instituiu um único fundo 

para toda a educação 

básica e não apenas para 

o ensino fundamental. No 

entanto, é urgente o 

ressarcimento da União - 

em valores atualizados - à 

sociedade brasileira, 

estados, DF e municípios 

pelo não cumprimento 

dos critérios legais para o 

cálculo do valor 

aluno/a/ano do Fundef 

(Lei 9424/ 96). A dívida 

já supera os R$ 20 

bilhões de reais e deve ser 

paga imediatamente aos 

estados e municípios, que 

V108 V105 

V106  

V107  

Tentativas de 

supressão não 

aprovadas. 

Denúncia quanto à baixa 

efetividade dos 

mecanismos de 

financiamento em virtude 

da inobservância dos 

critérios legais de valor 

por aluno. 
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deverão obrigatoriamente 

investir os valores a 

serem recebidos na 

melhoria da qualidade do 

ensino de suas redes. Essa 

dívida educacional não 

pode ser paga ou 

descontada por meio de 

perdão da dívida 

tributária desses entes 

federados para com a 

União.  

234 No que diz respeito à 

educação básica, a 

implantação do Fundeb 

representa a visão 

sistêmica da educação, ao 

financiar todas as suas 

etapas, da educação 

infantil ao ensino médio, 

e ao reservar parcela 

importante dos recursos 

para a educação de jovens 

e adultos. É também a 

expressão de uma visão 

de ordenamento do 

território e de 

desenvolvimento social e 

econômico, na medida 

em que a 

complementação da 

União é direcionada às 

regiões nas quais o 

investimento por 

estudante é inferior à 

média nacional. 

   

235 Duas inovações foram 

incorporadas ao 

financiamento da 

educação básica, 

referentes ao Fundeb: 1) a 

diferenciação dos 

coeficientes de 

remuneração das 

matrículas não se dá 

apenas por etapa e 

modalidade da educação 

básica, mas também pela 

extensão do turno: a 

escola de tempo integral 

 

V22 

V23 

V110 

V111 

V112 

V113 

 

Com acordo 

de redação 

foi acrescido: 
aporte 

financeiro do 

governo 

federal para 

aumento da 

oferta de 

vagas; 

matricular 

50% das 

crianças de 0 

a 3 anos até 

Meta de investimento: 

Recursos públicos para a 

educação infantil 

pública/congelamento 

paulatino das parcerias 

com entidades privadas/ 

Função Supletiva da 

União 

(B) 
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recebe 25% a mais por 

estudante matriculado/a; 

2) a creche conveniada 

foi contemplada para 

efeito de repartição dos 

recursos do fundo – a 

atual taxa de atendimento 

da educação infantil, em 

especial na creche, dadas 

as metas expressas no 

PNE, justifica, nesse 

caso, a parceria do poder 

público com o segmento 

conveniado. Contudo, em 

respeito ao princípio do 

recurso público para a 

escola pública, o número 

de matrículas em creches 

conveniadas deve ser 

congelado em 2014, e 

essa modalidade de 

parceria deve ser extinta 

até 2018, tendo que ser 

obrigatoriamente 

assegurado o atendimento 

da demanda diretamente 

na rede pública. Vale 

dizer que no caso da 

educação infantil, a 

extensão da 

obrigatoriedade do ensino 

não pode significar 

prejuízo de investimentos 

na ampliação de 

matrículas nas creches - 

primeira etapa da 

educação básica e aquela 

que está mais distante de 

atingir as metas de 

atendimento estabelecidas 

pelo PNE. Nessa ótica, é 

fundamental a garantia de 

aporte financeiro do 

Governo Federal para 

construção, reforma, 

ampliação e custeio com 

pessoal para o aumento 

significativo da oferta de 

vagas. O objetivo é 

matricular 50% das 

2012 e 

universalizar 

o atendimento 

da demanda 

manifesta até 

2016. 
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crianças de 0 a 3 anos, até 

2012, e universalizar o 

atendimento da demanda 

manifesta, até 2016 

236 
O Fundeb se pauta ainda 

pela universalização do 

atendimento à educação, 

no acréscimo de 15% 

para 20% do FPE, FPM, 

ICMS, IPI, EXP, lei 

complementar 87, IPVA, 

ITBI e ITR e o 

acompanhamento e 

avaliação da sociedade, 

realizado por meio dos 

conselhos do fundo, 

tendendo a melhorar a 

transparência e a 

fiscalização dos recursos 

aplicados em educação. 

Ainda como recursos da 

educação, devem ser 

acrescentados os 5% dos 

mesmos impostos do 

fundo que não foram 

vinculados e os 25% dos 

impostos próprios, 

estaduais, distrital e 

municipais.. 

   

237 Nesse contexto, o Fundeb 

não atendeu a todas as 

expectativas da sociedade 

civil, em especial dos/das 

trabalhadores/as em 

educação, mas foi um 

avanço em relação ao 

antigo Fundef, que 

priorizava apenas o 

ensino fundamental e 

discriminava a educação 

infantil e o ensino médio, 

fragmentando, 

consequentemente, a luta 

dos movimentos sociais e 

dos/das trabalhadores/as 

em educação 

   

238 
Entretanto, o Fundeb, 

como visto, não é 

suficiente para garantir a 

V114 

V115           

V116 

 

Emendas cuja 

orientação foi 

destacar para 

o debate 

Meta de investimento:  O 

Fundeb operando com 

mecanismo do CAQ 

(cálculo per capita) (C) 
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universalização da oferta 

de vagas na educação 

básica e tampouco a 

permanência do/da 

estudante na escola até a 

conclusão do ensino 

médio com qualidade, o 

que exige a aplicação de 

recursos financeiros na 

educação básica para 

além desse fundo. Nesse 

sentido, em perspectiva, 

entende-se a importância 

de transformar o Fundeb 

em um fundo nacional, 

com igual per capita para 

todos os Estados, com a 

aplicação de parte ainda 

mais significativa dos 

recursos vinculados à 

educação e incorporando 

também outras formas de 

arrecadação, não só os 

impostos. Deve-se, 

também, tomar como 

referência o maior per 

capita existente no País, 

com o objetivo de 

unificar o valor aluno/a 

por ano executado no 

Brasil, acabando com as 

desigualdades por Estado. 

O Fundeb, para isso, deve 

ter como referência o 

estabelecimento de um 

Custo Aluno/a - 

Qualidade (CAQ), 

nivelando todos os 

CAQs, a partir do valor 

máximo alcançado e 

praticado nos estados 

com maior arrecadação. 

 V114 e V115. 

Aprovadas 

com acordo 

de redação. 

A V116 era 

do fundo 

especial para 

o 

financiamento 

da educação 

profissional. 

Recomendada 

a rejeição 

tabela de 

Orientações 

de 

25/03/2010. 

Foi rejeitada 

239 
Acredita-se, contudo, que 

os recursos hoje 

contabilizados no 

Fundeb, se bem aplicados 

e fiscalizados 

adequadamente, com a 

participação dos 

conselhos de 

V9 

V10 

 Meta de investimento: 
Institucionalização do 

CAQ como mecanismo do 

Fundeb (C) 
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acompanhamento, 

instituídos no âmbito dos 

estados, DF e municípios, 

poderão constituir 

avanços no financiamento 

para as diversas etapas de 

ensino e modalidades da 

educação básica. Estima-

se, com isso, que ocorra o 

aumento da matrícula nas 

diversas etapas da 

educação, asseguradas a 

aplicação e a otimização 

dos percentuais 

vinculados à manutenção 

e ao desenvolvimento do 

ensino, especialmente 

com a participação mais 

efetiva da União. 

Contudo, para tanto, 

deve-se assegurar que os 

fatores de ponderação do 

Fundeb representem os 

custos efetivos de cada 

etapa ou modalidade de 

ensino. 

240 Para se fazer com que o 

Fundeb possa colaborar 

efetivamente para elevar 

a qualidade da educação, 

a referência de 

investimento por 

estudante/ano do fundo 

deve, necessariamente, 

passar a ser uma 

verdadeira política de 

custo-aluno/a-qualidade, 

ancorada pela União e 

construída em parceria 

com a sociedade civil, 

como uma das principais 

referências no âmbito do 

financiamento da 

educação 

   

241 O valor mínimo do 

Fundeb, em cada nível, 

etapa e modalidade de 

educação, deve assim 

garantir a presença, em 

todas as escolas públicas 
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do País, dos padrões 

mínimos de qualidade 

previstos no PNE e na 

LDB, além de outros que 

precisam ser definidos no 

regime de colaboração 

242 Em se tratando do 

financiamento da 

educação básica e 

especialmente do Fundeb, 

as seguintes ações devem 

ser asseguradas 

V117   

242 

a)  

Consolidar o Fundeb – 

garantindo recursos 

financeiros adequados 

por estudante –, de modo 

que resulte em real 

ampliação dos recursos 

vinculados à educação, 

incorporando, de forma 

adequada, impostos, taxas 

e contribuições. 

   

242 

b) 
Alterar a lei do Fundeb 

no sentido de retirar o 

sistema de balizas que 

limitam os fatores de 

ponderação do fundo a 

uma escala de 0,7 a 1,3. 

Esta medida é 

imprescindível para 

substituir a atual 

perspectiva do gasto-

aluno/a/ano ou custo-

aluno/a/ano existente no 

fundo, por uma política 

de custo-aluno/a-

qualidade. 

Concomitantemente, a 

complementação da 

União ao Fundeb deve 

avançar imediatamente 

para uma transferência 

equivalente a 1% do PIB/ 

ano 

V25 

V26 

V27 

Constaram 

como emenda 

da alínea “a”. 

Meta de investimento: 
Institucionalização do 

CAQ como mecanismo do 

Fundeb (C) 

242 

c) 
Considerar as condições 

reais e os custos de cada 

etapa e modalidade de 

ensino, nos fatores de 

ponderação do valor por 
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estudante do Fundeb, 

considerando: relação 

estudante/turma; presença 

de infraestrutura e 

insumos adequados; 

qualificação dos/das 

profissionais de 

educação; presença de 

jornada em tempo 

integral dos/das 

estudantes etc.  

 

242 

d) 
Fortalecer e regulamentar 

o papel fiscalizador dos 

conselhos de 

acompanhamento e de 

avaliação do Fundeb, 

considerando a 

composição e suas 

atribuições legais.  

 

   

242 

e) 

Tornar públicas e 

transparentes as receitas e 

despesas do total de 

recursos destinados à 

educação em cada 

sistema público de ensino 

federal, distrital, estadual 

e municipal e assegurar a 

efetiva fiscalização da 

aplicação desses recursos 

por meio dos conselhos, 

do Ministério Público, 

tribunais de contas 

estaduais, distrital e 

municipais e dos diversos 

setores da sociedade 

   

242 

f) 

Constituir as secretarias 

de educação municipais, 

estaduais e distrital como 

unidades orçamentárias, 

em conformidade com o 

artigo 69 da LDB, com a 

garantia de que os/as 

dirigentes da pasta 

educacional sejam 

gestores/as plenos dos 

recursos vinculados, sob 

o acompanhamento, 

controle e fiscalização de 

 V118 

rejeitada: 

versava sobre 

aumento de 

atribuições 

aos Conselhos 

do Fundeb 

Controle social dos 

recursos: fortalecimento 

institucional dos 

Conselhos (H) 
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conselhos, tribunais de 

contas estaduais, distrital, 

municipais e demais 

órgãos fiscalizadores. 

242 

g) 

Garantir, em articulação 

com os tribunais de 

contas, a formação dos 

conselheiros/as do 

Fundeb no âmbito de 

todos os estados, DF e 

municípios, para que 

tenham uma atuação 

qualificada no 

acompanhamento, 

avaliação e controle fiscal 

dos recursos, por meio de 

cursos permanentes, 

provendo-lhes suporte 

técnico contábil e 

jurídico, a fim de que 

exerçam com maior 

autonomia e segurança as 

suas funções, sendo que a 

primeira formação deve 

ocorrer imediatamente 

após a sua eleição 

V119 Constou 

como emenda 

da alínea f no 

bloco III 

Controle social dos 

recursos: qualificação dos 

Conselheiros (H) 

242 

h) 

Apoiar a criação e/ou 

consolidação de 

conselhos estaduais, 

distrital e municipais de 

educação, assegurando 

dotação orçamentária ao 

seu custeio e à 

capacitação dos 

conselheiros/as, para 

garantir o 

acompanhamento e 

controle social dos 

recursos vinculados à 

educação 

 V121 constou 

nesta alínea. 

Foi rejeitada. 

Versava sobre 

congelar 

matrículas de 

creche 

conveniada 

com recursos 

do Fundeb, 

para dirigir 

recursos 

públicos à 

rede pública.  

Metas de investimento: 

recursos públicos para 

educação pública (B) 

242 

i) 
Ampliar e consolidar as 

políticas de 

financiamento e expansão 

da educação profissional, 

com ênfase no ensino 

médio integrado, na 

educação tecnológica, na 

formação de 

professores/as e no 

desenvolvimento da 
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pesquisa e da inovação, 

considerando as 

necessidades produtivas, 

sociais e de inserção 

profissional.  

242 

j) 

Financiar a compra de 

transportes adequados ao 

atendimento de 

estudantes com 

deficiência 

   

242 

l) 

Considerando o princípio 

legal da educação 

inclusiva, apesar do 

importante papel 

desempenhado pelas 

organizações filantrópicas 

privadas, comunitárias e 

confessionais. nas últimas 

décadas, deve-se hoje 

compreender essas 

organizações como 

estabelecimentos 

assistenciais e não 

escolares. Nesse sentido, 

como cabe ao Fundeb 

investir apenas em 

educação, deve-se 

congelar as atuais 

matrículas em 2014 e 

extingui-las até 2018, 

tendo que ser 

obrigatoriamente 

assegurado o atendimento 

da demanda diretamente 

na rede pública. 

V120 Constou 

como emenda 

242 g, no 

bloco III. 

Com acordo 

de redação 

 Meta de investimento: 

Recursos públicos para a 

educação inclusiva 

pública/congelamento 

paulatino das parcerias 

com entidades privadas. 

(B) 

242 

m) 

Defender e encaminhar 

proposta de equivalência 

dos percentuais da EJA 

no Fundeb aos demais da 

educação básica, 

ampliando recursos 

financeiros a ela 

destinados, melhorando o 

sistema distributivo, e 

promovendo condições 

de qualidade e ampliação 

de matrículas na EJA 

   

242 

n) 

Revisar as restrições às 

matrículas em EJA no 

Fundeb, especialmente a 
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que limita as matrículas 

nessa modalidade em 

15% do total de 

matrículas do fundo 

243 Com relação ao 

financiamento da 

educação superior, as 

seguintes ações devem 

ser asseguradas: 

   

243 

a) 
Realizar estudos para 

estabelecer um Fundo de 

Manutenção e 

Desenvolvimento da 

Educação Superior 

Pública, vinculando, de 

forma adequada, recursos 

dos impostos, taxas e 

contribuições, de modo a 

efetivar a autonomia 

universitária prevista na 

CF/1988. 

   

243 

b) 
Estabelecer parâmetros 

para a distribuição dos 

recursos entre as 

instituições públicas que 

considerem, em seu 

conjunto, as diversas 

atividades desenvolvidas 

pelas instituições.  

   

243 

c) 
Definir as condições a 

serem satisfeitas por 

estados, distrito federal e 

municípios para 

demandarem recursos do 

Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da 

Educação Superior 

Pública.  

   

243 

d) 
Garantir recursos 

orçamentários para que as 

universidades públicas 

possam definir e executar 

seus próprios projetos de 

pesquisa, propiciando 

uma efetiva autonomia de 

pesquisa.  

   

243 

e) 
Alocar recursos 

financeiros específicos 

V28 

V29 

Não constou 

no caderno de 
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para a expansão da 

graduação nas 

instituições públicas no 

período noturno, com a 

condição de que o 

número de vagas nesse 

período seja 1/3 (um 

terço) do número total de 

vagas. 

V30 

V129-134 

 

emendas, mas 

constou como 

elemento de 

negociação 

com temas de 

outro bloco. 

Com acordo 

de redação. 

243 

f) 
Definir parâmetros que 

expressem a qualidade da 

instituição de educação 

superior e estabelecer que 

o volume mínimo de 

recursos financeiros seja 

alocado para que as 

atividades de ensino 

(graduação e pós-

graduação), pesquisa e 

extensão reflitam a 

qualidade estabelecida.  

   

243 

g) 
Estabelecer programas de 

apoio à permanência 

dos/das estudantes nas 

instituições públicas, 

considerando-se que há a 

necessidade de provocar 

uma grande expansão dos 

cursos de graduação 

presenciais.  

   

243 

h) 
Ampliar a discussão 

sobre a política do Prouni 

e do Reuni, para que os 

recursos públicos 

destinados a estes 

programas possam ser 

revertidos à ampliação, 

melhoria e reestruturação 

das instituições públicas 

de ensino superior, 

fortalecendo seu caráter 

público, gratuito e de 

qualidade.  

V132 Consta apenas 

na tabela de 

Orientações 

de 25/03/2010 

aparece como 

prioritária 

Meta de investimento: 

Recursos públicos para a 

educação superior pública. 

Congelamento paulatino 

das parcerias com 

entidades privadas (B) 

243 

i) 
Garantir orçamentos às 

políticas de acesso e 

permanência na educação 

superior para inclusão dos 

negros, povos indígenas, 
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além de outros grupos e 

extratos sociais 

historicamente excluídos 

desse nível de ensino 

243 

j) 

Garantir financiamento 

do governo federal ou 

estadual nos campi 

universitários públicos 

para oferta de curso de 

graduação, pós-

graduação, mestrado e 

doutorado aos/ às 

profissionais da 

educação. 

   

244 Quanto à organicidade 

das políticas de 

financiamento, dentre as 

várias questões que se 

colocam envolvendo o 

Sistema Nacional de 

Educação, deve-se 

reiterar, ainda, a 

necessidade de ampla 

reforma tributária, que 

contribua para a 

ampliação e melhor 

distribuição das receitas 

destinadas à educação. 

Para tanto, é preciso que 

os setores educacionais 

pressionem e colaborem 

com o Congresso 

Nacional na construção 

de uma reforma tributária 

ampla e justa 

socialmente, que iniba as 

políticas de renúncia e 

guerra fiscal, 

responsáveis por grave 

prejuízo ao investimento 

de recursos nas áreas 

sociais, em especial na 

educação. 

   

245 Essa reforma tributária 

deve estabelecer que não 

só os impostos, mas todos 

os tributos (impostos, 

taxas e contribuições) do 

orçamento fiscal façam 

parte da vinculação de 

V11 

V135 

V136 

V137 

V138 

 

 Meta de investimento: 

reforma tributária e 

ampliação da gama de 

recursos vinculados (D)  
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recursos à educação 

pública, além dos 

dividendos advindos de 

multas. Nesse sentido, é 

fundamental aumentar e 

garantir, no contexto da 

reforma tributária, a 

vinculação de recursos 

ampliando os atuais 

percentuais 

constitucionais e 

impedindo a 

desvinculação de recursos 

da educação. A 

contribuição social do 

Salário-Educação deve 

ser preservada como um 

recurso fundamental para 

a educação pública 

brasileira 

246 O financiamento tem 

como base e pressuposto 

as opções de política 

fiscal e tributária. Por 

isso, nas reformas legais 

dessas áreas, deve ser 

levada em conta a 

ampliação dos recursos à 

educação. De todo modo, 

é preciso fiscalizar a 

arrecadação e garantir a 

correta aplicação por 

todos os entes federados 

dos recursos devidos à 

área, promovendo-se a 

transparência do uso nos 

recursos públicos. Além 

disso, o fim do superávit 

fiscal e superávit primário 

deve resultar em 

benefício para o 

desenvolvimento das 

políticas sociais 

V139 

V140 

V141 

V142 

 

 Controle fiscal e 

orçamentário da 

arrecadação e aplicação 

dos recursos em educação. 

(I) 

247 
É necessária, assim, a 

realização de uma 

reforma tributária que 

crie um modelo mais 

justo que o atual, 

tributando o capital 

especulativo, as grandes 

V143 

V144 

V145 

V146 

V147 

Rejeitadas 
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fortunas (imposto ainda 

não regulamentado), o 

latifúndio improdutivo e 

o capital financeiro, além 

de reduzir as disparidades 

regionais na distribuição 

da receita tributária. 

 

248 É imperativo, pois, 

enfrentar o principal 

problema do 

financiamento 

educacional no País – a 

falta de recursos 

suficientes –, exercendo 

acompanhamento e 

controle social para que 

sejam devidamente 

aplicados. Para superar a 

fragmentação e o 

isolamento das políticas 

educacionais, é preciso 

criar um sistema nacional 

de educação que, através 

do regime de 

colaboração, garanta os 

recursos necessários à 

educação pública com 

qualidade social 

   

250 Ressalte-se, mais uma 

vez, que a construção do 

regime de colaboração 

entre os sistemas de 

ensino é uma luta 

histórica dos/das 

educadores/as e de toda a 

sociedade brasileira e que 

precisa ser aprimorado e 

devidamente financiado. 

Deve-se compreender, 

portanto, a necessidade 

de sua construção e 

implementação, por meio 

de uma legislação clara 

sobre as regras, em que 

os custos sejam 

devidamente 

compartilhados e 

pautados por uma política 

nacional de educação, 
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referenciada na unidade 

nacional, dentro da 

diversidade. Essa política 

deve fortalecer o 

relacionamento entre os 

órgãos normativos, 

permitindo uma 

equivalência nas 

diretrizes próprias de 

valorização dos/das 

profissionais, bem como 

na definição de 

instrumentos básicos para 

o perfeito 

desenvolvimento do 

ensino, em todas as suas 

necessidades. 

250A Deve-se destinar 

cinquenta por cento 

(50%) dos créditos 

advindos do pagamento 

de royalties decorrentes 

de atividades de produção 

energética (extração, 

tratamento, armazenagem 

e refinamento de 

hidrocarbonetos) à 

manutenção e 

desenvolvimento do 

ensino (MDE). Como 

outra nova e importante 

fonte de recursos para a 

área educacional, os 

valores financeiros que 

compõem o Fundo Social 

advindos da exploração 

da camada pré-sal devem 

ter uma destinação na 

ordem de 50% de suas 

receitas para a educação, 

tendo, desse modo, 

vinculação imediata ao 

orçamento do MEC, ou 

seja, não devem passar 

por deliberação do 

Comitê Gestor do Fundo 

Social. Desse total 

acumulado, 30% devem 

ficar com a União, para o 

desenvolvimento de 

V31 

V32 

V33 

V34 

 

 Meta de investimento: 

novas fontes de recursos à 

Royalties do 

Petróleo/Fundo Social do 

Pre-Sal. (E) 

Gestão financeira 

independente/Gestão pela 

educação (G)  
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programas relativos ao 

ensino superior e 

profissionalizante e 70% 

devem ser transferidos a 

estados, distrito federal e 

municípios, para o 

desenvolvimento de 

programas de educação 

básica por meio de uma 

política de transferências 

equivalente ao salário 

educação. É importante 

ressaltar que devem ser 

priorizados os estados e 

municípios com baixo 

IDH. Apenas dessa forma 

a riqueza do pré-sal 

poderá beneficiar 

efetivamente todos os 

brasileiros e todas as 

brasileiras 

250B 
No tocante à educação 

fiscal deve-se: garantir 

que os conteúdos da 

educação fiscal para 

cidadania componham 

currículo obrigatório na 

formação dos/as 

profissionais de 

educação, em todos os 

níveis, etapas e 

modalidades de ensino; 

possibilitar que o Sistema 

Nacional de Educação e 

as entidades da sociedade 

civil organizada, órgãos 

públicos de controle e 

fiscalização, escolas de 

governo e demais 

parceiros atuem 

articulados às ações e 

projetos de educação 

fiscal; estimular 

atividades práticas para o 

exercício da cidadania e 

do controle social 

assegurando a 

participação popular na 

gestão do Estado; 

fomentar o debate em 

V35 

 

 Controle Social e 

educação fiscal (H) 
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torno das políticas 

públicas capazes de 

reduzir as desigualdades 

sociais; ser um 

instrumento de promoção 

permanente do Estado 

Democrático de Direito; 

difundir informações que 

possibilitem a construção 

da consciência cidadã em 

torno do papel social dos 

tributos, dos bens e 

orçamentos públicos; 

informar, à sociedade, 

sobre os efeitos lesivos da 

corrupção, da sonegação 

fiscal e da má gestão dos 

recursos públicos; e, 

garantir financiamento de 

programas de extensão, 

pesquisas e projetos de 

servidores públicos, com 

vistas à construção de 

conhecimentos relativos à 

educação fiscal. 
Fonte: Documentos da Conferência Nacional de Educação: Referência, Base e Final. Cf. Nota de 

metodologia do Quadro 9. Cf. Quadro 9A (coluna tema) 
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 Quadro 9A - SÍNTESE TEMÁTICA: A CNDE NA CONAE 2010 

Meta de investimento: Patamar do PIB A 

Metas de investimento: recursos públicos para educação pública (educação 

inclusiva, infantil e superior) 
B 

Meta de investimento: CAQ inicial - CAQ como mecanismo do FUNDEB - 

CAQ e função supletiva União 
C 

Meta de investimento: ampliar a gama de recursos vinculados D 

Meta de investimento: assegurar novas fontes de recursos (Royalties do 

Petróleo - Lei  12.858/2013 - e Fundo Social do Pré-Sal Lei n 12.351/2010) 
E 

Mecanismo de Responsabilidade Educacional F 

Gestão financeira independente/Gestores de educação G 

Controle Social (Conselheiros e Conselhos de Educação e do FUNDEB, 

Educação fiscal) 
H 

Controles institucionais (Tribunais de Contas e Ministério Público) I 

Transparência/Acesso a informação J 

Proteger recursos vinculados em todas as esferas federativas (DRU, DRE e 

DRM, aposentadorias e pensões de inativos da educação) 
L 

Urgência de uma política de financiamento M 

Baixa efetividade dos mecanismos de financiamento: inobservância dos 

critérios legais de valor por aluno 
N 

Cf: Nota de metodologia do quadro 9A  
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Quadro 10 - PROJETO DE LEI Nº 8.035, DE 2010 – DIVISÃO TEMÁTICA 

PROJETO DE LEI Nº 8.035, DE 2010 

Dispositiv

o  Assunto 

Artigo 1º Descrição do objeto: Plano Nacional de Educação 2011-2020  

Artigo 2º Diretrizes do Plano Nacional de Educação 

Artigo 3º Comando genérico de prazo: prazo geral e prazos específicos 

Artigo 4º 

Referência para metas: dados do censos nacionais de educação básica e 

superior atualizados 

Artigo 5º Regra sobre a meta de ampliação de investimento (meta 20) 

Artigo 6º Controle social: Conferências de Educação e Fórum Nacional de Educação 

Artigo 7º Regime de colaboração federativa 

Artigo 8º Planos estaduais e municipais: prazo 

Artigo 9º Estados e Municípios: norma de gestão democrática 

Artigo 10º Leis orçamentárias dos entes federativos e o PNE 

Artigo 11 IDEB como mecanismo de avaliação de qualidade do ensino 

Artigo 12 Norma de vigência 

ANEXO- METAS E ESTRATÉGIAS 

Dispositiv

o Assunto 

Estratégia

s 

Meta 1 Educação Infantil 9 

Meta 2 Ensino fundamental 12 

Meta 3 Ensino fundamental 12 

Meta 4 Ensino fundamental 6 

Meta 5 Ensino fundamental 5 

Meta 6 Ensino em tempo integral 6 

Meta 7 Avaliação da educação básica 25 

Meta 8 Educação de Jovens e Adultos - EJA 6 

Meta 9 Educação de Jovens e Adultos - EJA 5 

Meta 10 Educação de Jovens e Adultos - EJA 8 

Meta 11 Educação Profissional 10 

Meta 12 Educação Superior 16 

Meta 13 Educação Superior 7 

Meta 14 Educação Superior 9 

Meta 15 Formação dos profissionais de educação 10 

Meta 16 Formação dos profissionais de educação 5 

Meta 17 Valorização da Carreira dos Profissionais 3 

Meta 18 Valorização da Carreira dos Profissionais 8 

Meta 19 Gestão democrática 2 

Meta 20 Investimento e política de financiamento 6 

Total Estratégias 170 
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Quadro 10A - META 20 NA LEI FEDERAL Nº 13.005, DE 2014 

ANEXO- METAS E ESTRATÉGIAS 

Dispositivo Assunto Estratégias 

Meta 20 

Investimento, política de 

financiamento e controle 12 

Total Estratégias 254 
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 Quadro 12 - DEPUTADOS INTERLOCUTORES - CNDE 

QUADRO 12: DEPUTADOS INTERLOCUTORES - CNDE 

Comissão Especial   Interlocutores  dentro e 

fora da Comissão 

Especial Deputado Federal 

Comissão 

Educação 

52 14 24 

  27%   

PT     

Angelo Vanhoni (PT/PR) X X 

Fátima Bezerra (PT/RN) X X 

Margarida Salomão (PT/MG)   X 

Newton Lima (PT/SP)   X 

Alessandro Molon (PT/RJ)     

Artur Bruno (PT/CE)   X 

Iara Bernardi (PT/SP)     

Pedro Uczai (PT/SC)     

PMDB     

Gabriel Chalita (SP)     

Lelo Coimbra PMDB/ES X X 

Professor Setimo (MA) X   

Raul Henry PMDB/PE X X 

Renan Filho PMDB/AL     

Eduardo Cunha PMDB/RJ   X 

Gastão Vieira PMDB/MA X X 

Manoel Junior PMDB/PB     

Pedro Chaves PMDB/GO     

PSDB     

Eduardo Barbosa PSDB/MG  X   

Izalci PSDB/DF  X X 

Nelson Marchezan Junior PSDB/RS     

Nilson Pinto PSDB/PA X   

Alfredo Kaefer PSDB/PR     

Mara Gabrilli PSDB/SP     

PP     

Jair Bolsonaro PP/RJ     

José Linhares PP/CE X   

Esperidião Amim   X 

DEM     

Efraim Filho DEM/PB     

Professora Dorinha Seabra Rezende 

DEM/TO   X 

Onyx Lorenzoni DEM/RS X   

PR     

Paulo Freire - SP     
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Jorginho Mello - SC     

PSB     

Dr. Ubiali - SP     

Pastor Eurico - PE     

Stefano Aguiar - MG     

Glauber Braga - RJ   X 

Leopoldo Meyer - PR     

PDT     

Paulo Rubem Santiago PDT/PE   X 

André Figueiredo - CE   X 

Marcos Rogério - RO     

Bloco PV, PPS     

Stepan Nercessian PPS/RJ     

PTB     

Alex Canziani - PR     

Eros Biondini - MG     

PSC     

Pastor Marco Feliciano PSC/SP     

PCdoB     

Alice Portugal - BA X X 

Chico Lopes - CE   X 

PRB     

Antonio Bulhães - SP     

PSD     

Marcos Montes - MG      

PROS     

Ariosto Holanda - CE      

Ronaldo Fonseca - DF     

PSOL     

Ivan Valente - SP X X 

Jean Wyllys - RJ     

      

1ª Comissão Especial do PL 8.035, de 2010 

Gilmar Machado X X 

      

Interlocutores - Sem vínculo com a Comissão Especial  

Eudes Xavier  (PT-CE) X X 

Chico Alencar (PSOL-RJ) X X 

Raul Henry (PMDB-PE) X X 

Beto Albuquerque (PSB-RS)   X 

Atila Lira (PSB-PI) X X 
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Quadro 13 - EMENDAS DA CNDE AO PL 8.035, DE 2010 - TEMAS 

 PROPOSTAS NA COMISSÃO (EMC) 

Item Proposição CONAE TEMA 

meta 20 

Ampliar progressivamente o investimento público direto em 

educação pública de forma a atingir, no mínimo, 7% do PIB em 

até quatro anos após a vigência desta Lei e, no mínimo, 10% do 

PIB até o último ano de vigência desta Lei, sendo que 80% dos 

investimentos públicos em educação devem ser revertidos para a 

educação básica e 20% para o ensino superior. 

A 1 

20.1 

A União enviará ao Congresso Nacional, no prazo de seis 

meses após a aprovação desta Lei, Proposta de Emenda à 

Constituição que eleve progressivamente a vinculação de 

impostos e transferências para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, em ritmo e percentual 

compatíveis com o cumprimento da Meta 20, garantindo-se 

fonte de financiamento permanente e sustentável para todas 

as etapas e modalidades da educação pública 

D 2 

20.2 NÃO HOUVE PROPOSTA     

20.3 

Destinar 50% dos valores financeiros que compõem o 

Fundo Social advindos da exploração da camada pré-sal 

para a educação, sendo que 30% devem ficar com a União, 

para o desenvolvimento de programas relativos ao ensino 

superior e profissionalizante e 70% devem ser transferidos 

a estados, distrito federal e municípios, para o 

desenvolvimento de programas de educação básica por 

meio de uma política de transferências equivalente ao 

salário educação. 

E  3 

20.4 NÃO HOUVE PROPOSTA     

20.5 

Implementar o custo aluno-qualidade (CAQ) da educação 

básica à luz da ampliação do investimento público em 

educação, no prazo máximo de um ano contado da 

publicação desta Lei. 

C 4 

20.6 

Tomando como referência o custo-aluno-qualidade (CAQ), 

a União deve desenvolver indicadores de gasto educacional 

e de tipo de despesa per capita por aluno em todas as etapas 

e modalidades da educação básica pública, utilizando os 

resultados para subsidiar as definições de distribuição dos 

recursos do Fundeb e corrigir eventuais distorções entre o 

CAQ e o gasto efetivo. 

C 5 

20.7 

Destinar cinqüenta por cento (50%) dos créditos advindos 

do pagamento de royalties decorrentes de atividades de 

produção energética (extração, tratamento, armazenagem e 

refinamento de hidrocarbonetos) à manutenção e 

desenvolvimento do ensino (MDE). 

E 6 
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20.7 

No prazo máximo de um ano, o CAQ será definido em 

portaria do Ministério da Educação, consultado o Conselho 

Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação, 

devendo ser implementado através da complementação da 

União aos estados e aos municípios que comprovadamente 

não atinjam o valor do CAQ quando consideradas as 

respectivas receitas vinculadas para manutenção e 

desenvolvimento do ensino 

C 7 

20.7 

No prazo de um ano contado da aprovação deste Plano, 

tornar públicas e transparentes, em tempo real e em seção 

específica do portal eletrônico do órgão gestor da educação 

nos respectivos sistemas de ensino, informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira 

de cada unidade gestora dos recursos vinculados à função 

educação e à manutenção e desenvolvimento do ensino, 

bem como toda a receita vinculada auferida, respeitadas as 

disposições específicas da Lei Complementar n° 131, de 

2009. 

J 8 

20.7 

Implantar, no prazo de dois anos após a aprovação deste 

Plano, em regime de colaboração e com a participação dos 

respectivos Tribunais de Contas, programas articulados e 

permanentes de formação de membros dos Conselhos do 

Fundeb e de Educação, abertos à comunidade, com o 

objetivo de qualificar sua atuação no acompanhamento, 

avaliação e controle social dos recursos vinculados à 

educação e ao ensino. 

 H 9 

20.7 

Prover, no prazo de dois anos após a aprovação deste 

Plano, com a colaboração técnica e financeira da União, 

todos os Conselhos do Fundeb e de Educação do suporte 

técnico contábil e jurídico necessário ao exercício pleno e 

autônomo de suas atribuições no acompanhamento, 

avaliação e controle social dos recursos vinculados à 

educação e ao ensino. 

H 10 

20.7 

A partir da aprovação desta Lei, excluir as despesas com 

aposentadorias e pensões do cálculo do cumprimento da 

vinculação mínima de impostos para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, garantindo-se a paridade entre 

aposentados/as e ativos/as e mantendose a gestão e o 

pagamento das aposentadorias e pensões nos orçamentos 

dos órgãos gestores dos respectivos sistemas de ensino. 

L 11 
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20.7 

 Para colaborar no cumprimento das metas e estratégias 

deste Plano Nacional de Educação, no prazo de dois anos 

contados da aprovação desta Lei, deverá ser criado o Fundo 

de Investimento na Infra-Estrutura e Transporte Escolar da 

Educação Básica Pública, gerido pelo Ministério da 

Educação na forma de um mecanismo de transferências 

diretas a estados e municípios que priorize os fundos 

estaduais do Fundeb que apresentem menor custo-

aluno/ano. Este novo Fundo deverá ser composto pela 

destinação de 5% do lucro líquido das empresas estatais 

federais e seu montante deverá ser adicional a todas as 

transferências obrigatórias e voluntárias empreendidas pela 

União, configurando-se em um recurso efetivamente novo 

e promotor de equidade em termos de oferta de insumos 

educacionais. 

  12 

Meta 21 

O financiamento à educação deve tomar como referência o 

mecanismo do custo aluno-qualidade (CAQ), que deve ser 

definido a partir do custo anual por aluno/estudante dos 

insumos educacionais necessários para que a educação 

básica pública adquira e se realize com base em um padrão 

mínimo de qualidade, sendo o prazo para a sua 

implementação o de dois anos após a aprovação desta Lei. 

C 13 

21.1 

A definição do CAQ deve ser realizada no prazo máximo 

de um ano após a aprovação desta Lei, na forma de uma 

legislação específica que determine prazos e 

responsabilidades administrativas, entre os entes federados, 

para sua implementação. 

C 14 

21.2 

A definição do CAQ deve ser empreendida na forma de lei 

por meio de articulação e negociação entre os entes 

federados, em interlocução com o Congresso Nacional, 

com o Conselho Nacional de Educação e com as 

organizações da sociedade civil presentes no Fórum 

Nacional de Educação. 

C 15 

21.3 
O CAQ deve ser tratado como a principal referência de 

financiamento da educação e como eixo fundamental do 

regime de colaboração da educação 

C 16 

21.4 

O estabelecimento do CAQ deve ser subsidiado pela 

institucionalização e manutenção, em regime de 

colaboração, de um programa nacional de reestruturação e 

aquisição de equipamentos para escolas públicas, tendo em 

vista a equalização regional das oportunidades 

educacionais 

C 17 
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21.5 

O CAQ deve assegurar a todas as escolas públicas de 

educação básica insumos como água tratada e saneamento 

básico; energia elétrica; acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade; 

acessibilidade à pessoa com deficiência; acesso a 

bibliotecas; acesso a espaços adequados para prática de 

esportes; acesso a bens culturais e à arte; e equipamentos e 

laboratórios de ciências 

C 18 

21.6 

No ensino superior o CAQ deve definir parâmetros que 

expressem a qualidade da instituição de educação superior 

e estabelecer que o volume mínimo de recursos financeiros 

seja alocado para que as atividades de ensino (graduação e 

pós-graduação), pesquisa e extensão reflitam a qualidade 

estabelecida 

C 19 

21.7 
Caberá à União a complementação de recursos financeiros 

a todos os estados e aos municípios que não conseguirem 

atingir o valor do CAQ. 

C 20 

Meta 21  Proposta global (inclusas 07 estratégias) C 21 

 PROPOSTAS AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR (ESB) 

20 

Ampliar o investimento público em educação pública de 

forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no 

mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final do 

decênio.” 

A/B 1S 

20 

Ampliar o investimento público direto em educação de 

forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no 

mínimo, o equivalente a dez vírgula quatrocentos e três 

por cento do PIB ao final do decênio.” 

A/B 1S 

20 

Ampliar o investimento público em educação pública de 

forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2014 e, no 

mínimo, o equivalente a dez vírgula quatrocentos e três 

por cento do PIB ao final do decênio.” 

A/B 1S 

20 

Ampliar o investimento público direto em educação de 

forma a atingir, no mínimo, o patamar de oito por cento do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no 

mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final 

deste plano.” 

A/B 1S 

20 

Ampliar o investimento público direto em educação de 

forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no 

mínimo, o equivalente a dez vírgula quatrocentos e três 

por cento do PIB ao final do decênio.” 

A/B 1S 
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20.3 

Destinar cinquenta por cento dos recursos do Fundo Social 

do Pré-sal, royalties e participações especiais da União, 

referentes ao petróleo e à produção mineral à manutenção e 

desenvolvimento do ensino público. 

E 3 e 6 

20.7 
Caberá à União a complementação de recursos financeiros 

a todos os estados, ao distrito federal e aos municípios que 

não conseguirem atingir o valor do CAQi e, 

posteriormente, do CAQ.” 

C 20S 

Cf. Nota metodológica do Quadro 12 
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Quadro 14 - EMENDAS À META 20 - POR DEPUTADO E TEMA CNDE 

A. Molon   Chico Lopes   EMC 1701 1   EMC 2684   

EMC 1315   

 

EMC 330   

 

EMC 1702   

 

EMC 2685 3 

EMC 1317   

 

ESB 191   

 

EMC 1703 2 

 

EMC 2686   

ESB 373   

 

ESB 197 20S 

 

EMC 1704 7 

 

EMC 2687   

Alfredo Kaefer 

 

ESB 198 1S 

 

EMC 1705   

 

ESB 447 1S 

ESB 343   

 
Claudio Puty 

 

EMC 1706   

 
Francisco P. 

Alice Portugal 

 

EMC 2907   

 

EMC 1707 6 

 

EMC 1523   

EMC 2875 1 

 
Profa. Dorinha 

 

EMC 1708   

 

EMC 1524   

EMC 2878 3 

 

EMC 1056   

 

EMC 1709 3 

 

EMC 1525 4 

EMC 2879 2 

 

EMC 1057 3 

 

EMC 1710   

 

EMC 1526 8 

EMC 2880 4 

 

EMC 1058 4 

 

EMC 1711 5 

 
Gilmar M. 

EMC 2881 5 

 

EMC 1059 5 

 

EMC 1712   

 

EMC 1285   

EMC 2882 10 

 

EMC 1060 6 

 

EMC 1713 8 

 
Ivan Valente 

EMC 2883 6 

 

EMC 1061 11 

 

EMC 1714 9 

 

EMC 87 8 

EMC 2912 11 

 

EMC 1062 12 

 

EMC 1715 10 

 

EMC 88 4 

EMC 2913   

 

EMC 1064   

 

EMC 1716 11 

 

EMC 89 7 

EMC 2915 21 

 

EMC 1744   

 

EMC 1717 21 

 

EMC 90   

ESB 127   

 

ESB 101 11 

 

EMC 1789 4 

 

EMC 91 21 

Ana Arraes 

 

ESB 109   

 

EMC 2008   

 

EMC 92 10 

EMC 1089 8 

 

ESB 110 3 

 

EMC 2009 2 

 

EMC 93 9 

Antônio Imbassy 

 

ESB 111   

 

EMC 2010 3 

 

EMC 94 11 

EMC 1929   

 
Emiliano José 

 

EMC 2011   

 

EMC 150 6 

 Artur Bruno 

 

EMC 216   

 

EMC 2012   

 

EMC 151 2 

EMC 84 21 

 

EMC 234 21 

 

EMC 2013   

 

EMC 152   

EMC 839 3 

 

EMC 1192 1 

 

EMC 2014   

 

EMC 153 5 

EMC 841 5 

 

EMC 1193 2 

 

EMC 2015   

 

EMC 154 3 

EMC 842 11 

 

EMC 1194 3 

 

EMC 2016 6 

 

EMC 455   

EMC 843 10 

 

EMC 1195 4 

 

EMC 2017   

 

EMC 456   

EMC 844 9 

 

EMC 1196 5 

 

EMC 2018   

 

EMC 457   

EMC 845 8 

 

EMC 1197 7 

 

EMC 2019   

 

EMC 458   

EMC 846 4 

 

EMC 1198 6 

 

EMC 2020   

 

EMC 459   

EMC 852 1 

 

EMC 1199 21 

 

EMC 2021   

 

EMC 460   

EMC 853 7 

 

EMC 1318   

 

EMC 2022   

 

EMC 461   

EMC 854 2 

 
  Eudes Xavier 

 

EMC 2023   

 

EMC 462   

EMC 855 6 

 

EMC 9 6 

 

EMC 2024   

 

EMC 463   

EMC 856 12 

 

EMC 10   

 

EMC 2025 13 

 

EMC 464   

EMC 857 21 

 

EMC 12   

 

EMC 2026 14 

 

EMC 465   

ESB 38   

 

EMC 25 3 

 

EMC 2027 15 

 

EMC 466   

ESB 41 6 

 

EMC 26   

 

EMC 2028 16 

 

ESB 226 7 

ESB 42 20S 

 

EMC 27 4 

 

EMC 2029 17 

 

ESB 230 3 e 6 

ESB 43 3 e 6 

 

EMC 29   

 

EMC 2030 18 

 

ESB 231   

Assis Melo  

 
 Fátima Bezzerra 

 

EMC 2031 19 

 

ESB 240 1 

EMC 1357   

 

EMC 1698   

 

EMC 2032 20 

 
Izalci Lucas 

Bifi 

 

EMC 1699   

 

EMC 2033   

 

ESB 28   

ESB 366     EMC 1700     EMC 2659     ESB 313 20S 
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Izalci Lucas 

 

EMC 2821   

 

EMC 1479 4 

 ESB 314 3 e 6   EMC 2822     EMC 1480 5 

 Jandira Fegali 

 

EMC 2823   

 

EMC 1481 6 

 EMC 1236   

 

EMC 2824   

 

EMC 1482 7 

 Jô Moraes 

 

EMC 2825   

 

EMC 1483 8 

 EMC 792   

 

EMC 2826   

 

EMC 1484 10 

 José Linhares 

 

EMC 2827   

 

EMC 1485 21 

 EMC 280   

 
Osmar Serraglio 

 

EMC 1486 11 

 Luiz Couto 

 

EMC 759 1 

 

EMC 1487 12 

 EMC 1240   

 

EMC 760 2 

 

EMC 1489 9 

 Mandeta 

 

EMC 761 3 

 
Rog. Marinho 

 EMC 2340 12 

 

EMC 762 4 

 

EMC 904   

 Manoel Junrior 

 

EMC 763 10 

 

ESB 263   

 EMC 1072   

 

EMC 764 8 

 

ESB 265   

 EMC 1073   

 

EMC 765 6 

 

ESB 266   

 EMC 1074   

 

EMC 766 5 

 

ESB 267   

 EMC 1075   

 

EMC 767 7 

 

ESB 287   

 Manoela D´Ávila 

 

EMC 768 9 

 
Romário 

 EMC 538   

 

EMC 769 21 

 

EMC 2351   

 EMC 539   

 
P. Avelino 

 

EMC 2352   

 EMC 540   

 

EMC 2178   

 
Rui Costa 

 EMC 541   

 
Paulo R. Santiago 

 

EMC 1839   

 EMC 542   

 

EMC 1004   

 
St. Nercessian 

 EMC 543   

 

EMC 1005 1 

 

EMC 1581   

 EMC 547   

 

EMC 1006 2 

 

ESB 84   

 EMC 556 2 

 

EMC 1007 3 

 
Ubiali 

 EMC 557   

 

EMC 1008 4 

 

ESB 61   

 EMC 575   

 

EMC 1009 5 

 

ESB 369 3 e 6 

 Marina Santana 

 

EMC 1010 12 

 

ESB 393 20S 

 EMC 1307   

 

EMC 1011 6 

 
Waldenor  P. 

 EMC 1308   

 

EMC 1012 8 

 

EMC 1353   

 N. Fonteles 

 

EMC 1013 21 

 

EMC 1569 3 

 EMC 496   

 

EMC 1015 2 

 

EMC 1570 4 

 EMC 498   

 

ESB 76 1 

 

EMC 1571 5 

 N. Marchezan 

 

ESB304 20S 

 

EMC 1572 6 

 EMC 2234   

 

ESB 327 1S 

 

EMC 1921 1 

 Newton Lima 

 

ESB 328 3 e 6 

 

EMC 1922 21 

 EMC 2492   

 

ESB 329 3 e 6 

 

EMC 2906   

 EMC 2493 2 

 
Regin. Lopes 

    EMC 2494 3 

 

EMC 1091   

 
Emendas à Meta 20 

EMC 2495   

 

EMC 1093   

 
Total 269 

EMC 2780   

 

EMC 1094   

 
Emendas da CNDE 

EMC 2781   

 
R. Azambuja 

 

Total 144 

EMC 2782   

 

EMC 1476 1 

 

% do total 53,5% 

EMC 2783 6 

 

EMC 1477 2 

 

Interlocutores 98 

EMC 2784     EMC 1478 3 

 

Outros Deput. 46 

 

 

 

 

 



403 

 

 Quadro 15 - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PROJETO DE LEI Nº 8.035, DE 2010 

C
Â

M
A

R
A

 D
O

S
 D

E
P

U
T

A
D

O
S

  

Data Tema Rede da CNDE  

11-05-11 Qualidade da Educação 

Coordenação Geral CNDE 

UNDIME e CNTE 

18-05-11 

Educação brasileira e seus 

desafios   

25-05-11 

 Financiamento da educação  
Coordenação Geral CNDE 

UNDIME                       Prof. José 

Marcelino Rezende (FINEDUCA) 

31-05-11 Educação especial   

01-06-11 

Igualdade racial e política para 

mulheres   

08-06-11 Educação na idade certa   

15-06-11 
Ministro da Educação 

Fernando Haddad   

29-06-11 Ensino Superior   

06-07-11 Gestão e fontes de recursos   

13-07-11 Considerações ao PNE   

17-08-11 Educação Infantil   

31-08-11 

Valorização dos Profissionais  

da Educação   

20-03-12 
Meta 20: Investimento e 

Custo Aluno-Qualidade 

Coordenação Geral CNDE 

UNDIME                       Prof. José 

Marcelino Rezende (FINEDUCA) 

14-03-12 
Ministro da Educação 

Aloísio Mercadante Oliva   

S
E

N
A

D
O

 F
E

D
E

R
A

L
 

29-11-12 
Ministro da Educação 

Aloísio Mercadante Oliva   

08-10-13 
Financiamento - 

investimento - CAQi 

Coordenação Geral CNDE                        

Prof. José Marcelino Rezende 

(FINEDUCA) 

15-10-13 CAQi e meta 20 UNDIME 

22-10-13 PLC 103/2012   

29-10-13 CAQi e meta 20 CNTE 

31-10-13 PLC 103/2012   

05-11-13 PLC 103/2012   

07-11-13 PLC 103/2012   

CD 25-02-14 
Substitutivo do Senado 

Federal  

Coordenação Geral CNDE 

UNDIME e CNTE 
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QUADRO 15A – SÍNTESE TEMÁTICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

CAMARA DOS DEPUTADOS – PROJETO DE LEI 8.035, DE 2010 

 

A CNDE E SUA REDE NA PAUTA DE FINANCIAMENTO 

 

Quadro 15A - SÍNTESE TEMÁTICA DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

Audiência Pública de 11 de maio de 2011 – Câmara dos Deputados 

 Qualidade da Educação 

 

Daniel Cara (CNDE): Qualidade da Educação e seu financiamento no aspecto do custeio 

de carreiras docentes. Problemas do Projeto de Lei no aspecto da definição de 

responsabilidades claras aos entes federativos. Responsabilidade da União no custeio da 

qualidade. Qualidade da educação básica ao ensino superior. O PNE proposto pelo governo 

se ancora no mecanismo de avaliação do IDEB. O IDEB não mensura qualidade da 

educação, não mapeia a questão da quantidade de aluno por docente. Falta ao PNE 

proposto pelo governo a definição dos insumos com referência de qualidade. A relação 

entre gestão democrática e qualidade da educação também não está bem estabelecida no 

PNE do governo.   

Cleuza Rodrigues Repulho (UNDIME): CONAE 2010, construção participativa do tema 

do financiamento. Municípios no financiamento. Muitas atribuições e volume de 

matrículas. Menor quantidade de recursos na comparação com outros entes federativos. 

Creche e pré-escola. O problema do conveniamento excessivo e a destinação de recursos 

públicos para educação privada. Fim do modelo de entidades assistenciais. Recursos 

Públicos para educação Pública.  

Roberto Franklin de Leão (CNTE): A Qualidade da educação está moldada em três 

pilares: financiamento da educação, gestão democrática do ensino e valorização 

profissional. Gestão democrática para combater os problemas de gestão. O desvio de 

função dos trabalhadores da educação. Piso salarial nacional de professores. Valorização 

Profissional: salário, carreira e condições adequadas de trabalho. Aluno por sala. Avaliação 

do ensino. 

 

Audiência Pública de 25 de maio de 2011 – Câmara dos Deputados 

Financiamento da Educação 

 

José Marcelino Rezende Pinto - Professor associado da Universidade de São Paulo – 

USP (Coordenou o trabalho coletivo da CNDE para o desenvolvimento da  

metodologia do Custo Aluno Qualidade inicial): Desafios da construção do PNE: 

quantidade e qualidade. A quantidade:  introduzir nas redes de ensino 37 (trinta e sete) milhões de 

pessoas (metas de alfabetização de jovens e adultos, creches e faixa de 04 a 17 anos, educação 

profissional, inclusiva e superior). A qualidade: o financiemanto adequado desse atendimento. 

Valor por aluno no Fundeb em 2010: R$ 1.416,00 por ano ou R$ 120,00 por mês. A metodologia 

inicial do CAQ desenvolvida pela CNDE, que não é ambiciosa, eleva o parâmetro do valor por 

aluno ao dobro (R$ 240,00 por mês). A mensalidade média das escolas particulares é de R$ 500,00. 

Educação de qualidade é: salário (85% dos gastos) e insumos básicos (biblioteca, laboratório de 

informática e de ciências, quadra e acesso à Internet). O Brasil investe 5% do PIB em educação, 

como os Estados Unidos, mas a diferença está no PIB per capita e nas perdas do sistema: 01 ano de 

investimento por aluno nos EUA equivale a 06 anos no Brasil. Nossa carga tributária é de 35%. 

Separar 10% para educação é uma disputa política. A participação da União, que só custeia 20% do 

investimento em educação, deve ser ampliada.   
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Cleuza Rodrigues Repulho (UNDIME):. O Brasil tem 5.565 municípios, 20% deles com 

arrecadação própria. O desafio do PNE para os Municípios representa 39% de todo o investimento 

em educação, mas as receitas tributárias destes entes são apenas 18% do montante arrecadado.  As 

emendas propostas pela CNDE importam para os Municípios na medida em que equalizam a 

distribuição dos recursos: a emenda à meta 20, ampliar o investimento para 7% e 10% do PIB, 

prevê direcionamento de 80% dos recursos para a educação básica. Emenda sobre os recursos do 

Fundo Social do Pré-Sal para a educação, a proposta é de 70% dos recursos para os Estados e 

Municípios; emenda os créditos da produção energética (royalties do petróleo), 50% seria 

direcionado para a Educação básica, priorando Estados e Municípios. Todas as emendas relativas 

ao CAQ servem também a este propósito: o custo/aluno calculado por esta metodologia é baseado 

em dados concretos sobre necessidade para cumprir as metas, não apenas no padrão de gasto 

pretérito.   

Daniel Cara (CNDE): A Campanha Nacional pelo Direito à Educação junto com a FINEDUCA 

(integrada pelo Prof. José Marcelino  Rezende Pinto e pelo Prof. Luiz Araújo, da UNDIME) está 

finalizando a Nota Técnica sobre a justificação detalhada da necessidade de investimentos em 

educação no patamar de 10% do PIB. [Referencia à Nota Técnica: “Por que 7% do PIB para 

educação é pouco?”, elaborada em função da proposta original do Projeto de Lei nº 8.035, de 2010. 

Cf. nota 151 – capítulo 3) 

 

Audiência Pública de 20 de março de 2012 – Câmara dos Deputados 

Debate Preliminar sobre a meta 20: Recursos, investimentos e CAQ 

 

Daniel Cara (CNDE): A Nota Técnica elaborada pela CNDE em agosto de 2011 partiu do 

mesmo cálculo apresentado pelo MEC para justificar o PNE. Aplicou o padrão mínimo de 

qualidade definido pelo CAQ inicial. Resultado: mais de 10% do PIB. O CAQi da CNDE 

foi acolhido pelo Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE/CEB nº 8/2010), está 

fundamentado na Constituição de 1988 e no art. 4º, inciso X da LDB. O trabalho coletivo 

da CNDE, dirigido pelo Prof. Marcelino, foi medir o custo médio de cada insumo, 

considerando as questões brasileiras, para apresentar o custo mínimo para uma escola 

funcionar em qualquer lugar. O CAQ como mecanismo de custo por aluno do FUNDEB 

ampliaria o montante de recursos disponíveis a Estados e Municípios. O Substitutivo do 

Dep. Angelo Vanhoni acatou o CAQi e sua implementação (20.5), determinou quem vai 

definir a metodologia do CAQ definitivo (20.6: MEC, FNE e CNE), mas deixou de 

determinar prazo de implementação e o complemento financeiro da União (equidade entre 

Estados e Municípios). A defesa de 10% do PIB de investimento público é para escola 

pública. Fora dessas condições, a decisão é meramente política e o PNE não é exequível.  

José Marcelino Rezende Pinto – (USP/FINEDUCA): O CAQi (inicial) foi construída em 

02 passos: 1º: Definição dos insumos mínimos necessários; 2º: “Precificação”. Construção 

participativa: educadores, gestores, pais e movimentos. O CAQ não é preço médio das 

despesas por aluno com educação no Brasil, não é a projeção da situação ideal. É o 

mínimo. Ele dialoga, inicialmente, com o mecanismo de custo por aluno do FUNDEB, que 

é baixo demais. O CAQi, nesse mínimo, dobra o FUNDEB. Implementar o CAQi em 02 

anos é aumentar o investimento, no mínimo, para 1% do PIB automaticamente. Desafios: 

creches (criar 3 milhões de vagas); Alfabetização de Jovens e Adulto (14 milhões de 

pessoas); analfabetos funcionais (28 milhões); Educação Superior é um paradoxo: o temos 

5 milhões universitários, atende apenas 20% da população de 18 a 24 anos e, ao mesmo 

tempo, há 5 milhões de vagas não preenchidas. Reflexo da expansão recente no setor 

privado (75%). O problema das carreiras e dos salários. A prática: quanto mais nova a 

pessoa atendida, mais baixo o salário do professor. Da creche à educação superior, as 
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carreiras não recomendam a educação infantil e a fundamental. Isso compromente a 

qualidade.    

 

 

08 de outubro de 2013 – Senado Federal - 1ª Audiência Pública  

Instrução do Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012 – Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte 

 

José Marcelino Rezende Pinto (USP/FINEDUCA): a importância do direito a educação 

no contexto das desigualdades federativas, a obrigatoriedade da educação, 

municipalização, função supletiva da União pelo FUNDEB e pelo CAQi. O desequilíbrio 

no financiamento da educação infantil: 56% das receitas tributárias fica com a União, 26% 

com os Estados e 18% com Municípios. Mas Estados e Municípios respondem por 90% da 

educação básica, com sobrecarga aos municípios, e a União custeia apenas 10%. A 

qualidade do ensino também se reflete neste cenário: graficos mostram correlação entre 

nota do PISA e a renda da unidade federativa. Para entender o Fundeb e o CAQi nesta 

cena. O fundeb evidencia as discrepancias per capita, ainda existentes. Com o 

complemento da União, equiparam-se muitos Estados, como o Maranhão, cujo valor médio 

é R$ 900,00 e se garante o mínimo de 1.729,00 por ano por aluno. O CAQi: para entrar em 

vigor, é preciso que o MEC homologue o Parecer nº 8, de 2010, da CEB/CNE. Com o 

CAQi, todos os Estados da Federação passarão a receber complementação da União, até 

São Paulo. Comparando pelo cenário de 2012, o complemento da União pelo mecanismo 

do Fundeb, é de 0,21% do PIB; pelo CAQi, seria 1,05% do PIB, ou 46 bilhões de reais. 

Um montante de repasse desta monta precisa de um mecanismo de fundo para ser bem 

administrado, não adianta passar recursos por transferências voluntárias para municípios 

construírem creches. Com o CAQi, equalizam-se as oportunidades de investimento em 

toda a federação. Mas o CAQi ainda não é o padrão de qualidade, é o cálculo sobre 

insumos mínimos, que já representam um salto de investimento. Para comparação de todos 

esses números, foram feitos cálculos com vistas ao valor das mensalidades escolares. No 

Fundeb, o valor médio por aluno ano é, por mês, R$ 146,00. O CAQi seria R$ 236,00. Em 

São Paulo, o Fundeb é 240,00 por mês, onde escolas confessionais (que têm isenções) 

cobram R$ 600,00 por mês. E isso, considerando ainda, que os R$ 146,00 mensais não 

chegam em sala, porque os recursos com aposentadorias de professores são computados 

neste valor. Então não é apenas falta de gestão, é falta de dinheiro para a educação. Salário 

de professor (mostra quadro): na educação infantil eles competem com o salário de 

vendedor de loja. Média de R$ 702,00. E o PNE nos coloca desafios, pensando no 

investimento de 7% a 10% do PIB: de forma modesta, consideramos o valor de R$ 341,00 

por mês para os anos iniciais e R$ 470,00 o tempo integral. Se fossemos para R$500,00, o 

investimento seria de 14% do PIB. 

 

Daniel Cara (CNDE): A intervenção de hoje é demonstrar que o PNE tem sido 

desconstruído nas duas comissões pelas quais passou no Senado Federal (Assuntos 

Econômicos e Constituição e Justiça). O parâmetro é a Constituição: existe um federalismo 

cooperativo em matéria educativa no Brasil e o complemento da União é central nesse 

debate. PNE deve significar um esforço de cooperação entre União, Estados e Municípios, 

mas as Comissões do Senado têm se empenhado em desobrigar o poder público a diversos 

deveres: criar novas matrículas em ensino público profissional, ensino púlbico superior, 

extinção do prazo para regulamentar a gestão democrática e para criar o Sistema Nacional 

de Educação. Além disso, está em curso a desconstrulção do tipo do desenho escalonado 

de Conferências de Educação (supressão das etapas estaduais e municipais. Sabe-se que 
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esse processo participativo põe no debate todas as polêmicas. Outro ponto: a supressão da 

estratégia 20.8: complementação da União no CAQi. Um estudo feito pela UNB e pela 

UFSC informa que apenas 0,06% das escolas no Brasil atendem esse padrão mínimo que o 

Professor Marcelino falou. A demanda por establecimentos de ensino para superar as 

demandas é de 9 mil unidades. Se considerarmos 50% da demanda por creches, são 24 mil 

estabelecimentos. Para superar essa quantidade de demandas, é preciso que a União 

repasse o valor anual de 46 bilhões. Comparem os números (que parecem bem 

inflacionados, inclusive): o Brasil investe cerca de US$1.700,00 por aluno ao ano na 

educação infantil, ao passo que a média da OCDE é de U$6.670,00. Mesmo com 10% do 

PIB a gente não chega próximo da média da OCDE. Então o pedido da CNDE é que o 

Senado Federal modifique o texto das comissões anteriores.  

 

 

15 de outubro de 2013 – Senado Federal - 2ª Audiência Pública  

Instrução do Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012 – Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte 

 

 

Cleuza Repulho (UNDIME): A UNDIME e a CNDE têm intervido para adequar o 

Projeto de Lei do PNE ao que foi debatido na CONAE em 2010. E a questão central é que 

os municípios estão com o maior encargo ao passo que a União quer resistir à sua 

contribuição. São demandas invencíveis, além de 3 milhões de crianças fora da escola. E 

para cada R$100,00 arrecadados, 58% ficam com a União, 25% ficam com os Estados, e 

17% ficam com os Municípios. Ordem de investimento é: 20% ficam com a União, 40% 

com os Estados e 39% com os Municípios. Isso sem falar no impacto do custeio das 

creches. Esta não é apenas uma disputa entre Estados, municípios e a União quanto aos 

recursos.  É pela qualidade efetiva da educação que exige que se olhe para os problemas 

reais. Não dá para se balizar apenas pela avaliação do Ideb (índice de desempenho da 

educação básica) porque o rendimento do aluno muda em função das vulnerabilidades em 

que está implicado, sendo necessário que se equalize esta distribuição. Por fim, o ultimo 

problema grave do cenário da educação: o aviltamento das carreiras dos professores da 

alfabetização implica que daqui há 10 anos não haverá mais professores interessados nessa 

etapa do ensino. Já não há professores de Física, Química e Matemática. É preciso 

defender a estruturação de carreiras e salários.  

 

29 de outubro de 2013 – Senado Federal - 3ª Audiência Pública  

Instrução do Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012 - Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte 

 

Marta Vanelli (CNTE): Estamos no debate do PNE há 05 anos, desde a CONAE 2010, 

que começou em 2008. Nada aqui é novidade e é hora do projeto da Câmara ser retomado. 

Quais são os principais pontos de discussão: a retirada da palavra “pública” nos termos do 

investimento, nos 10% do PIB. Queremos que essa palavra retorne, queremos 10% do PIB 

para a educação. Isso precisa estar na lei e precisa estar literalmente escrito na Meta 20, porque é 

a educação pública que precisa ter mais investimento.  Também chama a atenção a tentativa de 

tirar o processo das Conferências do modelo de controle da implementação do PNE. A 

educação foi a última conferência que se realizou neste País. Todas as demais políticas públicas já 

fizeram conferências. Tirar as etapas subnacionais do modelo é um retrocesso à democracia e um 

retrocesso à participação social. Tirar também o prazo para que Estados façam seus Planos de 

Educação também é um retrocesso. Tiraram o prazo para regulamentar a gestão democrática, o 
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prazo para estabelecer o Sistema Nacional de Educação. Por fim, queremos manter o prazo de três 

anos do ensino fundamental para a criança ser alfabetizada, garantindo-se o processo lúdico dos 

primeiros anos da educação infantil. Também queremos retomar a responsabilidade do poder 

público com a criação de novas vagas para a educação profissional e para o ensino superior. O 

poder público não pode se desresponsablizar por isso porque é o que garante inclusão social. 

Precisamos tambem retomar a responsabilidade da União para complementar os recursos 

financeiros do CAQi, que também foi retirado do PNE aqui no Senado. Deve retornar também a 

prazo para eleboração da Lei de Responsabilidade Educacional. Por fim, meta 17: valorização dos 

trabalhadores de educação. Confiamos que o Senado possa fazer a sua parte. Temos pressa de votar 

este plano.   

 

25 de fevereiro de 2014 – Câmara dos Deputados 

Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 8.035, de 2010 

 

 

Daniel Cara (CNDE): texto de Plano Nacional de Educação mais próximo do interesse da 

sociedade civil é o texto da Câmara dos Deputados. Meta 11: é falsa a ideia de que a 

proposta da Câmara é estatista, que é apenas educação pública. A proposta da Câmara 

atende o setor privado. De 8 milhões de vagas no ensino superior, 6 milhões são 

instituições privadas, 2 milhões são públicas. Em 2023, serão 12 milhões: 8 milhões de 

instituições privadas e 4 milhões de públicas. O que a CNDE defende, diferente da versão 

do Senado Federal, é a expansão adequada das matrículas no setor público. O CAQi e o 

FUNDEB: o CAQi é a única alternativa para forçar a complementação financeira da União 

na educação básica. Sem mecanismo para tornar a obrigação exigível, em 10 anos, Estados 

e Municípios continuarão responsáveis pelo grosso da educação básica. Se o CAQ e o 

CAQi forem implementados pela proposta do Senado toda a responsabilidade pela 

qualidade da educação básica vai recair sobre prefeitos e governadores. 

Marta Vanelli (CNTE): A proposta de PNE aprovada pela Câmara dos Deputados é 

melhor que a do Senado Federal. O apoio é fundado principalmente nos 10% do PIB para a 

educação pública. Isso foi decidido na CONAE 2010 e a Câmara dos Deputados deve 

respeitar isso. União precisa se responsabilizar pela complementação do CAQi e CAQ, 

como aprovado no texto desta Casa e retirado pelo Senado Federal. O senado também 

deixou de prover mecanismos de responsabilidade para os gestores públicos cumprirem o 

PNE (excluiu a Lei de Responsabilidade Educacional das metas). 

Aléssio Costa Lima (UNDIME): A entidade congrega os 5.565 Secretários de Educação. 

A UNDIME Nacional - toda a Diretoria e associados – reafirma apoio à proposta da 

Câmara dos Deputados. 10% do PIB para educação Pública e uma política de 

redistribuição de recursos aos Municípios e Estados, que são os mais implicados na 

execução de diversas metas do PNE. Que o PNE seja aprovado com urgência.    
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Quadro 16 - PROJETO DE LEI Nº 8.035, DE 2010 - HISTÓRICO DE 

ALTERAÇÕES 

IT
E

M
 

PR CÂMARA DOS DEPUTADOS SENADO 

FEDERAL 

C. 

DEPUTADOS 

Mensagem 701 PL nº 8.035, de 2010 PLC nº 103, de 

2013 

PL nº 8.035-B, 

de 2010 

Proposta do 

Governo 

1º Substitutivo Redação Final 

na CCJ 

Redação devolvida 

à CD 

Redação 

remetida à PR 

M
et

a
 2

0
 Ampliar 

progressivamente 

o investimento 

público em 

educação até 

atingir, no 

mínimo, o 

patamar de sete 

por cento do 

produto interno 

bruto do País. 

Ampliar o 

investimento 

público total em 

educação de 

forma a atingir, 

no mínimo, o 

patamar de oito 

por cento do 

Produto Interno 

Bruto do País, ao 

final do decênio. 

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. 

Ampliar o 

investimento público 

em educação de 

forma a atingir, no 

mínimo, o patamar 

de 7% (sete por 

cento) do Produto 

Interno Bruto (PIB) 

do País no quinto 

ano de vigência 

desta Lei e, no 

mínimo, o 

equivalente a 10% 

(dez por cento) do 

PIB ao final do 

decênio, observado o 

disposto no § 5º do 

art. 5º desta Lei. 

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. 

 

20.1 

Garantir fonte de 

financiamento 

permanente e 

sustentável para 

todas as etapas e 

modalidades da 

educação 

pública. 

Garantir fontes 

de financiamento 

permanentes e 

sustentáveis para 

todos os níveis, 

etapas e 

modalidades da 

educação 

pública. 

Garantir fontes 

de financiamento 

permanentes e 

sustentáveis para 

todos os níveis, 

etapas e 

modalidades da 

educação básica, 

observando-se as 

políticas de 

colaboração entre 

os entes 

federados, em 

especial as 

decorrentes do 

art. 60 do Ato das 

Disposições 

Constitucionais 

Garantir fontes de 

financiamento 

permanentes e 

sustentáveis para 

todos os níveis, 

etapas e 

modalidades da 

educação básica, 

observando-se as 

políticas de 

colaboração entre os 

entes federados, em 

especial as 

decorrentes do art. 

60 do Ato das 

Disposições 

Constitucionais 

Transitórias e do§ 1° 

Garantir fontes 

de financiamento 

permanentes e 

sustentáveis para 

todos os níveis, 

etapas e 

modalidades da 

educação básica, 

observando-se as 

políticas de 

colaboração entre 

os entes 

federados, em 

especial as 

decorrentes do 

art. 60 do Ato das 

Disposições 

Constitucionais 
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Transitórias e do 

§ 1º do art. 75 da 

Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro 

de 1996, que trata 

da capacidade de 

atendimento e do 

esforço fiscal de 

cada ente 

federado, com 

vistas em atender 

suas demandas 

educacionais à 

luz do padrão de 

qualidade 

nacional; 

do art. 75 da Lei n° 

9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, 

que tratam da 

capacidade de 

atendimento e do 

esforço fiscal de 

cada ente federado, 

com vistas a atender 

suas demandas 

educacionais à luz 

do padrão de 

qualidade nacional; 

Transitórias e do 

§ 1º do art. 75 da 

Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro 

de 1996, que 

tratam da 

capacidade de 

atendimento e do 

esforço fiscal de 

cada ente 

federado, com 

vistas a atender 

suas demandas 

educacionais à 

luz do padrão de 

qualidade 

nacional; 

 

20.2 

Aperfeiçoar e 

ampliar os 

mecanismos de 

acompanhamento 

da arrecadação 

da contribuição 

social do salário-

educação 

Aperfeiçoar e 

ampliar os 

mecanismos de 

acompanhamento 

da arrecadação 

da contribuição 

social do salário-

educação. 

Aperfeiçoar e 

ampliar os 

mecanismos de 

acompanhamento 

da arrecadação da 

contribuição 

social do salário-

educação; 

Aperfeiçoar e 

ampliar os 

mecanismos de 

acompanhamento da 

arrecadação da 

contribuição social 

do salário-educação; 

Aperfeiçoar e 

ampliar os 

mecanismos de 

acompanhamento 

da arrecadação da 

contribuição 

social do salário-

educação; 

 

20.3 

Destinar recursos 

do Fundo Social 

ao 

desenvolvimento 

do ensino 

Destinar recursos 

do Fundo Social 

do Pré-sal, 

royalties e 

participações 

especiais da 

União, referentes 

ao petróleo e à 

produção mineral 

à manutenção e 

desenvolvimento 

do ensino 

público. 

Destinar, na 

forma da Lei, 

50% (cinquenta 

por cento) dos 

recursos da 

União resultantes 

do Fundo Social 

do Pré-Sal, 

royalties e 

participações 

especiais, 

referentes ao 

petróleo e à 

produção 

mineral, à 

manutenção e 

desenvolvimento 

do ensino 

público;  

 

Destinar à 

manutenção e 

desenvolvimento do 

ensino, em 

acréscimo aos 

recursos vinculados 

nos termos do art. 

212 da Constituição 

Federal, na forma da 

lei específica, a 

parcela da 

participação no 

resultado ou da 

compensação 

financeira pela 

exploração de 

petróleo e gás 

natural e outros 

recursos, com a · 

finalidade de 

cumprimento da 

meta prevista no 

inciso VI do caput 

do art. 214. 

Destinar à 

manutenção e 

desenvolvimento 

do ensino, em 

acréscimo aos 

recursos 

vinculados nos 

termos do art. 

212 da 

Constituição 

Federal, na forma 

da lei específica, 

a parcela da 

participação no 

resultado ou da 

compensação 

financeira pela 

exploração de 

petróleo e gás 

natural e outros 

recursos, com a 

finalidade de 

cumprimento da 

meta prevista no 
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inciso VI do 

caput do art. 214 

da Constituição 

Federal; 

 

20.4 

Fortalecer os 

mecanismos e os 

instrumentos que 

promovam a 

transparência e o 

controle social na 

utilização dos 

recursos públicos 

aplicados em 

educação 

Fortalecer os 

mecanismos e os 

instrumentos que 

assegurem, nos 

termos do art. 48, 

parágrafo único, 

da Lei 

Complementar n 

o 101, de 4 de 

maio de 2000, 

com a redação 

dada pela Lei 

Complementar 

n.º 131, de 27 de 

maio de 2009, a 

transparência e o 

controle social na 

utilização dos 

recursos públicos 

aplicados em 

educação, 

especialmente a 

realização de 

audiências 

públicas, a 

criação de portais 

eletrônicos de 

transparência e a 

capacitação dos 

membros de 

conselhos de 

acompanhamento 

e controle social 

do Fundeb, com 

a colaboração 

entre o 

Ministério da 

Educação(MEC), 

as secretarias de 

educação de 

estados e 

municípios e os 

Tribunais de 

Contas da União, 

de estados e 

municípios. 

Fortalecer os 

mecanismos e os 

instrumentos que 

assegurem, nos 

termos do 

parágrafo único 

do art. 48 da Lei 

Complementar nº 

101, de 4 de maio 

de 2000, com a 

redação dada pela 

Lei 

Complementar nº 

131, de 27 de 

maio de 2009, a 

transparência e o 

controle social na 

utilização dos 

recursos públicos 

aplicados em 

educação, 

especialmente a 

realização de 

audiências 

públicas, a 

criação de portais 

eletrônicos de 

transparência e a 

capacitação dos 

membros de 

conselhos de 

acompanhamento 

e controle social 

do Fundeb, com a 

colaboração entre 

o Ministério da 

Educação - MEC, 

as Secretarias de 

Educação dos 

Estados e dos 

Municípios e os 

Tribunais de 

Contas da União, 

dos Estados e dos 

Municípios; 

Fortalecer os 

mecanismos e os 

instrumentos que 

assegurem, nos 

termos do parágrafo 

único do art. 48 da 

Lei Complementar 

no 101, de 4 de maio 

de 2000, com a 

redação dada pela 

Lei Complementar 

n° 131, de 27 de 

maio de 2009, a 

transparência e o 

controle social na 

utilização dos 

recursos públicos 

aplicados em 

educação, 

especialmente a 

realização de 

audiências públicas, 

a criação de portais 

eletrônicos de 

transparência e a 

capacitação dos 

membros de 

conselhos de 

acompanhamento e 

controle social do 

Fundeb, com a 

colaboração entre o 

Ministério da 

Educação, as 

Secretarias de 

Educação dos 

Estados e dos 

Municípios e os 

Tribunais de Contas 

da União, dos 

Estados e dos 

Municípios; 

Fortalecer os 

mecanismos e os 

instrumentos que 

assegurem, nos 

termos do 

parágrafo único 

do art. 48 da Lei 

Complementar nº 

101, de 4 de maio 

de 2000, a 

transparência e o 

controle social na 

utilização dos 

recursos públicos 

aplicados em 

educação, 

especialmente a 

realização de 

audiências 

públicas, a 

criação de portais 

eletrônicos de 

transparência e a 

capacitação dos 

membros de 

conselhos de 

acompanhamento 

e controle social 

do Fundeb, com a 

colaboração entre 

o Ministério da 

Educação, as 

Secretarias de 

Educação dos 

Estados e dos 

Municípios e os 

Tribunais de 

Contas da União, 

dos Estados e dos 

Municípios;  
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20.5 

Definir o custo 

aluno-qualidade 

da educação 

básica à luz da 

ampliação do 

investimento 

público em 

educação. 

Implementar o 

Custo Aluno 

Qualidade 

(CAQ) como 

parâmetro para o 

financiamento da 

educação de 

todas etapas e 

modalidades da 

educação básica, 

a 265 partir do 

cálculo e do 

acompanhamento 

regular dos 

indicadores de 

gastos 

educacionais 

com 

investimentos em 

qualificação e 

remuneração do 

pessoal docente e 

dos demais 

profissionais da 

educação 

pública; 

aquisição, 

manutenção, 

construção e 

conservação de 

instalações e 

equipamentos 

necessários ao 

ensino, aquisição 

de material 

didático-escolar, 

alimentação e 

transporte 

escolar.  

O Inep 

desenvolverá 

estudos e 

acompanhará 

regularmente 

indicadores de 

investimento e de 

custos por 

aluno(a) em todas 

as etapas e 

modalidades da 

educação pública 

Desenvolver, por 

meio do Instituto 

Nacional de Estudos 

e Pesquisas 

Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), 

estudos e 

acompanhamento 

regular dos 

investimentos e 

custos por aluno da 

educação básica e 

superior pública, em 

todas as suas etapas 

e modalidades. 

Desenvolver, por 

meio do Instituto 

Nacional de 

Estudos e 

Pesquisas 

Educacionais 

Anísio Teixeira - 

INEP, estudos e 

acompanhamento 

regular dos 

investimentos e 

custos por aluno 

da educação 

básica e superior 

pública, em todas 

as suas etapas e 

modalidades. 

 

20.6 

 

Desenvolver e 

acompanhar 

regularmente 

indicadores de 

investimento e 

tipo de despesa 

per capita por 

aluno em todas 

as etapas da 

educação 

pública. 

O CAQ será 

definido e 

ajustado, com 

base em 

metodologia 

formulada pelo 

Ministério da 

Educação 

(MEC), e 

acompanhado 

pelo Fórum 

No prazo de 2 

(dois) anos da 

vigência deste 

PNE, será 

implantado o 

Custo Aluno-

Qualidade 

Inicial - CAQi, 

referenciado no 

conjunto de 

padrões mínimos 

Definir o Custo 

Aluno Qualidade 

(CAQ) como 

indicador prioritário 

para o financiamento 

de todas as etapas e 

modalidades da 

educação básica 

No prazo de 2 

(dois) anos da 

vigência deste 

PNE, será 

implantado o 

Custo Aluno-

Qualidade 

inicial - CAQi, 

referenciado no 

conjunto de 

padrões mínimos 
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Nacional de 

Educação (FNE), 

pelo Conselho 

Nacional de 

Educação (CNE) 

e pelas 

Comissões de 

Educação da 

Câmara dos 

Deputados e do 

Senado Federal. 

estabelecidos na 

legislação 

educacional e 

cujo 

financiamento 

será calculado 

com base nos 

respectivos 

insumos 

indispensáveis ao 

processo de 

ensino-

aprendizagem e 

será 

progressivamente 

reajustado até a 

implementação 

plena do Custo 

Aluno 

Qualidade - 

CAQ; 

estabelecidos na 

legislação 

educacional e 

cujo 

financiamento 

será calculado 

com base nos 

respectivos 

insumos 

indispensáveis ao 

processo de 

ensino-

aprendizagem e 

será 

progressivamente 

reajustado até a 

implementação 

plena do Custo 

Aluno 

Qualidade - 

CAQ;  

 

20.7 

 No prazo de dois 

anos da vigência 

deste PNE, será 

implantado o 

Custo Aluno 

Qualidade Inicial 

(CAQi), que será 

progressivamente 

reajustado até a 

implementação 

plena do CAQ 

Implementar o 

Custo Aluno 

Qualidade - CAQ 

como parâmetro 

para o 

financiamento da 

educação de 

todas etapas e 

modalidades da 

educação básica, 

a partir do 

cálculo e do 

acompanhamento 

regular dos 

indicadores de 

gastos 

educacionais com 

investimentos em 

qualificação e 

remunera- ção do 

pessoal docente e 

dos demais 

profissionais da 

educa- ção 

pública, em 

aquisição, 

manutenção, 

construção e 

conservação de 

Formular, no âmbito 

do MEC e em 

parceria com a 

sociedade civil, a 

metodologia de 

cálculo do CAQ, 

considerando os 

investimentos em 

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, de 

alimentação e de 

transporte escolar, 

bem como de outros 

insumos 

Implementar o 

Custo Aluno 

Qualidade - 

CAQ como 

parâmetro para 

o financiamento 

da educação de 

todas etapas e 

modalidades da 

educação básica, 

a partir do 

cálculo e do 

acompanhamento 

regular dos 

indicadores de 

gastos 

educacionais com 

investimentos em 

qualificação e 

remuneração do 

pessoal docente e 

dos demais 

profissionais da 

educação pública, 

em aquisição, 

manutenção, 

construção e 

conservação de 

instalações e 
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instalações e 

equipamentos 

necessários ao 

ensino e em 

aquisição de 

material didático-

escolar, 

alimentação e 

transporte 

escolar. 

indispensáveis ao 

processo de 

ensinoaprendizagem, 

a qual será 

acompanhada pelo 

Fundo Nacional de 

Educação (FNE), 

pelo CNE e pelas 

Comissões de 

Educação da Câmara 

dos Deputados e de 

Educação, Cultura e 

Esporte do Senado 

Federal. 

equipamentos 

necessários ao 

ensino e em 

aquisição de 

material didático-

escolar, 

alimentação e 

transporte 

escolares; 

20.8 

 

 O INEP 

desenvolverá 

estudos e 

acompanhará 

regularmente 

indicadores de 

investimento e de 

custos por aluno 

em todas as 

etapas e 

modalidades da 

educação pública 

O CAQ será 

definido no 

prazo de 3 (três) 

anos e será 

continuamente 

ajustado, com 

base em 

metodologia 

formulada pelo 

Ministério da 

Educação - MEC, 

e acompanhado 

pelo Fórum 

Nacional de 

Educação - FNE, 

pelo Conselho 

Nacional de 

Educação - CNE 

e pelas 

Comissões de 

Educação e 

Cultura da 

Câmara dos 

Deputados e de 

Educação, 

Cultura e 

Esportes do 

Senado Federal;  

 

Definir, no âmbito 

do MEC, no prazo 

de 2 (dois) anos da 

vigência deste PNE, 

o conceito de Custo 

Aluno-Qualidade 

Inicial (CAQi), o 

qual será 

referenciado no 

conjunto de padrões 

mínimos 

estabelecidos na 

legislação 

educacional e terá 

seu financiamento 

calculado com base 

nos insumos 

indispensáveis ao 

processo de 

ensinoaprendizagem, 

a ser implementado 

até o terceiro ano de 

vigência da Lei, 

devendo o valor 

correspondente ser 

progressivamente 

ajustado até a 

implementação 

plena do CAQ, no 

oitavo ano de 

vigência deste PNE; 

O CAQ será 

definido no 

prazo de 3 (três) 

anos e será 

continuamente 

ajustado, com 

base em 

metodologia 

formulada pelo 

Ministério da 

Educação - MEC, 

e acompanhado 

pelo Fórum 

Nacional de 

Educação - FNE, 

pelo Conselho 

Nacional de 

Educação - CNE 

e pelas 

Comissões de 

Educação da 

Câmara dos 

Deputados e de 

Educação, 

Cultura e 

Esportes do 

Senado Federal; 

20.9   Regulamentar o 

parágrafo único 

do art. 23 e o art. 

211 da 

Regulamentar o 

parágrafo único do 

art. 23 e o art. 211 

da Constituição 

Regulamentar o 

parágrafo único 

do art. 23 e o art. 

211 da 
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Constituição 

Federal, no prazo 

de 2 (dois) anos, 

por lei 

complementar, de 

forma a 

estabelecer as 

normas de 

cooperação entre 

a União, os 

Estados, o 

Distrito Federal e 

os Municípios, 

em matéria 

educacional, e a 

articulação do 

sistema nacional 

de educação em 

regime de 

colaboração, com 

equilíbrio na 

repartição das 

responsabilidades 

e dos recursos e 

efetivo 

cumprimento das 

funções 

redistributiva e 

supletiva da 

União no 

combate às 

desigualdades 

educacionais 

regionais, com 

especial atenção 

às Regiões Norte 

e Nordeste do 

País 

 

Federal, no prazo de 

2 (dois) anos, por lei 

complementar, de 

fotma a estabelecer 

as normas de 

cooperação entre a 

União, os Estados, o 

Distrito Federal e os 

Municípios, em 

matéria educacional, 

e a miiculação do 

sistema nacional de 

educação em regime 

de colaboração, com 

equilíbrio na 

repartição das 

responsabilidades e 

dos recursos e 

efetivo cumprimento 

das funções 

redistributiva e 

supletiva da União 

no combate às 

desigualdades 

educacionais 

regionais, com 

especial atenção às 

Regiões Norte e 

Nordeste; 

Constituição 

Federal, no prazo 

de 2 (dois) anos, 

por lei 

complementar, de 

forma a 

estabelecer as 

normas de 

cooperação entre 

a União, os 

Estados, o 

Distrito Federal e 

os Municípios, 

em matéria 

educacional, e a 

articulação do 

sistema nacional 

de educação em 

regime de 

colaboração, com 

equilíbrio na 

repartição das 

responsabilidades 

e dos recursos e 

efetivo 

cumprimento das 

funções 

redistributiva e 

supletiva da 

União no 

combate às 

desigualdades 

educacionais 

regionais, com 

especial atenção 

às regiões Norte 

e Nordeste;  
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20.10 

 

  Caberá à União, 

na forma da lei, 

a 

complementação 

de recursos 

financeiros a 

todos os Estados, 

ao Distrito 

Federal e aos 

Municípios que 

não conseguirem 

atingir o valor do 

CAQi e, 

posteriormente, 

do CAQ; 

 

Aprovar Lei de 

Responsabilidade 

Educacional, a ser 

amplamente 

discutida com os 

diversos setores da 

sociedade, com os 

gestores da educação 

e com a comunidade 

educacional; 

Caberá à 

União, na forma 

da lei, a 

complementação 

de recursos 

financeiros a 

todos os Estados, 

ao Distrito 

Federal e aos 

Municípios que 

não conseguirem 

atingir o valor do 

CAQi e, 

posteriormente, 

do CAQ;  

 

20.11 

 

  Aprovar, no 

prazo de 1 (um) 

ano, Lei de 

Responsabilidade 

Educacional, 

assegurando 

padrão de 

qualidade na 

educação básica, 

em cada sistema 

e rede de ensino, 

aferida pelo 

processo de 

metas de 

qualidade 

aferidas por 

institutos oficiais 

de avaliação 

educacionais. 

Encaminhar, até 31 

de dezembro de 

2019, projeto de lei 

para prorrogar o 

Fundo de 

Manutenção e 

Desenvolvimento da 

Educação Básica e 

de Valorização dos 

Profissionais da 

Educação (Fundeb), 

com 

aperfeiçoamentos 

que aprofundem o 

regime de 

colaboração e a 

participação 

financeira da União 

para garantir 

equalização de 

oportunidades 

educacionais e 

padrão mínimo de 

qualidade do ensino, 

nos termos do art. 

211 da Constituição 

Federal 

Aprovar, no 

prazo de 1 (um) 

ano, Lei de 

Responsabilidade 

Educacional, 

assegurando 

padrão de 

qualidade na 

educação básica, 

em cada sistema 

e rede de ensino, 

aferida pelo 

processo de 

metas de 

qualidade 

aferidas por 

institutos oficiais 

de avaliação 

educacionais; 
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20.12    Definir critérios para 

distribuição dos 

recursos adicionais 

dirigidos à educação 

ao longo do decênio, 

que considerem a 

equalização das 

oportunidades 

educacionais, a 

vulnerabilidade 

socioeconômica e o 

compromisso 

técnico e de gestão 

do sistema de 

ensino, a serem 

pactuados na 

instância prevista no 

§ 5° do art. 7° desta 

Lei. M 

 

Definir critérios 

para distribuição 

dos recursos 

adicionais 

dirigidos à 

educação ao 

longo do decênio, 

que considerem a 

equalização das 

oportunidades 

educacionais, a 

vulnerabilidade 

socioeconômica e 

o compromisso 

técnico e de 

gestão do sistema 

de ensino, a 

serem pactuados 

na instância 

prevista no § 5º 

do art. 7º desta 

Lei. 

Elaboração própria. Fonte: BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 8.035, de 2010. Aprova o 

Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências. Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490116.  Acesso em 20 ago. 

2017.
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ANEXO I - CNDE Caderno de emendas da Conferência Nacional de 

Educação - etapas estaduais, de 04 de novembro de 2009 
 

 

 

 

 

 

 

CADERNO DE EMENDAS 

 

 

CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

ETAPAS ESTADUAIS
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Orientações gerais aos delegados 

 

Querid@s delegad@s, 

 

Encaminhamos a vocês a versão final do nosso Caderno de Emendas Conae 2010 – Etapas 

Estaduais. Nele estão consolidadas as nossas discussões sobre o Documento de Referência por 

meio das emendas a serem apresentadas e aprovadas nas etapas estaduais.  

 

Abaixo, vocês encontrarão alguns apontamentos importantes para o melhor andamento e 

sucesso da nossa articulação e incidência na Conae 2010. Por favor, leiam com atenção e, caso 

tenham alguma dúvida e/ou sugestão, nos encaminhem. 

 

O Caderno de Emendas foi formatado com o objetivo de deixar claro a todos e todas quais são as 

alterações propostas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Achamos que seria 

importante para a compreensão de todos destacar as alterações em cores, o que facilitará 

também a discussão e a compreensão da Mesa Coordenadora. Para evitar confusão nas nossas 

propostas de alteração, optamos por tirar do texto o “negrito” original do Documento de 

Referência.   

 

Repensando a Conae 2010 – Etapa SP, é importante alerta-los em relação à apresentação das 

emendas. De acordo com a formatação do Caderno de Emendas, é possível destacar cada Eixo 

temático para que este possa ser apresentado em bloco durante as discussões. Para isso, deve 

ser entendido/aceito pela Mesa Coordenadora dos trabalhos. O melhor argumento é que assim 

não se corre o risco de erro na sistematização das emendas, já que o documento está digitado. 

Sugerimos que, se possível, os delegados tenham uma cópia colorida para ser entregue à Mesa 

Coordenadora. É possível que a Mesa Coordenadora não aceite e que vocês precisem 

transcrever as emendas para o formulário-padrão. Se isso for necessário, é importante ter 

atenção na transcrição do texto das emendas. 

 

É importante verificar se todas as emendas aprovadas foram incluídas no documento que vai para 

a Plenária Final da Conferência Estadual. Caso alguma esteja faltando, é imprescindível conversar 

com a Comissão de Sistematização para que seja providenciada a inclusão da emenda. 

 

***Vale lembrar que as emendas devem ser aprovadas em 5 estados para que sejam incluídas 

no Documento Base da Conae 2010. 

 

Acordos do Encontro Preparatório em Brasília 
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Prioridades da Campanha: neste Caderno de Emendas há algumas delas que são prioridade de 

aprovação para a pauta política da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Para essas 

emendas, é necessária uma atenção maior para a sua aprovação e, assim, estão destacadas como 

“Prioridade da Campanha”.  

 

Incluir entre os parágrafos 31 e 32 – Emenda Aditiva – Regime de Colaboração e articulação 

entre esferas com base no território. 

 

Inclusão do CAQ/CAQi como referência de financiamento da educação 

 

Parágrafo 250 - Emendas Aditivas – questão do Fundo Social do Pré-Sal e Royalties do Petróleo. 

 

 

Liberação de voto: para aquelas emendas com liberação de voto, a Campanha não chegou a um 

acordo entre seus integrantes e não definiu uma posição fechada. Para essas questões, os 

delegados podem apresentar/votar emendas de acordo com o que suas instituições determinam, 

mas não podem apresentar as emendas em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

Abaixo, as emendas com liberação de voto: 

 

Parágrafo 145: Emenda Modificativa (Substitutiva) – alteração do item “a”. Há três propostas de 

emendas. Os delegados podem optar qual emenda vão apresentar/apoiar, mas é importante que 

não se esqueçam de excluir as outras duas opções do Caderno, na hora de imprimir o documento. 

 

 

Posição fechada: as emendas com posição fechada são aquelas em que houve acordo entre os 

integrantes da Campanha. Assim sendo, os delegados devem apresentá-las da maneira como 

estão elaboradas neste caderno e votar/articular para a aprovação das mesmas. Estas emendas 

podem ser apresentadas em nome da Campanha. Para efeitos de organização deste Caderno de 

Emendas, aquelas que não apresentarem classificação como “Liberação de voto” ou “Prioridade 

da Campanha” são as emendas com “Posição fechada”, aprovadas no Encontro Preparatório para 

a Conae 2010, em Brasília. 
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Tipos de emendas 

 

Emenda supressiva: emenda supressiva é aquela em que parte do parágrafo ou o parágrafo todo 

é suprimido do texto do Documento de Referência. Na emenda supressiva, não é proposto um 

novo texto. 

 

Emenda aditiva: emenda aditiva é aquela em que um novo trecho de texto e/ou palavras são 

adicionadas ao texto do parágrafo original, sem supressão de nenhuma outra parte. 

 

Emenda modificativa/substitutiva: a emenda modificativa ou substitutiva (depende da 

nomenclatura dada pela Conferência do seu estado) é aquela que combina tanto a supressão de 

texto (trechos ou palavras) e a adição de uma nova redação.  

 

 

Legenda das alterações 

Supressão de texto: vermelho tachado 

Texto proposto pela Campanha: azul, sublinhado e negrito 

 

 

Boa Conferência! 

 

Equipe de Coordenação 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 
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Eixo V 

Financiamento da Educação e Controle Social 

 

Parágrafo 212 

EMENDA ADITIVA 

Resultado: 

Como primeiro passo rumo à superação dessa realidade, faz-se necessária a elaboração e 

aprovação de uma reforma tributária pautada pela justiça social e o equilíbrio regional e 

preocupada, primordialmente, em garantir recursos financeiros para a efetivação de direitos 

sociais e distribuição de renda. Essa reforma deve ser capaz de vincular de forma adequada os 

tributos (impostos, taxas e contribuições) ao investimento educacional, de tal modo que as 

políticas de renúncia e guerra fiscal não prejudiquem o financiamento público da educação. 

Deve também alterar as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, excluindo do somatório 

de seu gasto total com pessoal, as despesas com pessoal pagas com recursos do Fundeb, 

deixando de comprometer o limite máximo de 54% da receita corrente líquida, garantindo, 

inclusive, que as perdas de recursos educacionais advindos destas renúncias ou isenções fiscais 

sejam recuperados e garantidos em outra rubrica orçamentária. 

 

Parágrafo 214 

EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

214  A elevação do quantitativo de estudantes matriculados na educação superior 
pública exige, além da execução completa do Plano de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni),  
A ampliação do quantitativo do número de vagas na educação superior pública exige a 

implementação de programas de expansão democraticamente discutidos com a comunidade 

universitária e com a sociedade local para que tal expansão não ocorra em detrimento da 

qualidade do ensino superior. Tal preocupação se estende à criação de novas instituições e 

cursos que devem ser resultado de um processo que leve em consideração as reais 

necessidades da população das diferentes regiões do país. Exige também, a elaboração de 

indicadores de acompanhamento da qualidade das universidades federais em que sejam 

explicitadas as evoluções do custo do aluno, condições de funcionamento dos programas de pós-

graduação stricto sensu, abertura de novos programas de pós-graduação, apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas, definidas no contexto da autonomia de cada uma das 

universidades, e programas que apóiem a permanência de estudantes nas instituições, além da 

necessária oferta de pós-graduação latu sensu, garantindo a gratuidade para todos os 

interessados. 

 

 

Parágrafo 217 
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EMENDA SUPRESSIVA  

Resultado: 

217 As ações governamentais na educação superior pública federal, principalmente a partir de 

2005, significaram também uma elevação dos recursos financeiros aplicados em educação. As 

seguintes ações contribuíram para esse fato: a implantação do Programa Universidade para Todos 

(ProUni) em 2005; a iniciativa de recuperar os valores gastos em outros custeios e investimentos 

nas instituições federais de ensino superior; a expansão dos campi das universidades federais 

estabelecidos no interior dos estados, em 2006; e o início da implantação do Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), em 2007/2008, que, até 2012, 

expandirá as vagas de graduação presenciais de 133.941, em 2007, para 227.260, em 2012. 

 

Parágrafo 218 

EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

218 Apesar desses de alguns avanços, o debate sobre o financiamento da educação é central e 

envolve a solução de alguns nós críticos: revisão do papel da União no financiamento da 

educação básica; instituição de um verdadeiro regime de colaboração entre os entes federados; 

estabelecimento de uma real valorização dos trabalhadores em educação; definição de 

referenciais de qualidade para todos os níveis e modalidades de educação/ensino; e definição do 

papel da educação superior pública no processo de desenvolvimento do País; criação e 

instituição da Lei de Responsabilidade Educacional, em substituição à LRF. 

 

Parágrafo 219 

EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

219  Enquanto a LDB reestruturou e definiu as diretrizes e bases da educação brasileira após o 

regime militar, o PNE apontou novos rumos para as políticas e ações governamentais na chamada 

“Década da Educação”. Agregou-se a essas mudanças a posterior definição e implantação do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), com ações específicas para elevar a qualidade da 

educação. Além de atuar para que as metas do PNE sejam alcançadas, os programas previstos no 

PDE abrangem todos os níveis educacionais. Há, portanto, neste momento, a necessidade de se 

efetivar e publicizar uma avaliação do PNE, como prioridade, tendo em vista o término da 

“Década da Educação” em 2011. No entanto, o PNE sofreu vetos que o descaracterizou e não 

houve esforço governamental efetivo (nas três esferas de governo) para sua implementação. 

Há, portanto, neste momento, a necessidade de se efetivar e publicizar uma avaliação do PNE, 

como prioridade, tendo em vista o término da “Década da Educação” em 2010 e a elaboração 

do PNE (2011-2020) iniciada pela Conae. 

 

Parágrafo 221 

EMENDAS ADITIVAS 
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Resultado: 

e) Aprimoramento dos mecanismos de acompanhamento e avaliação da sociedade no que 

tange ao financiamento da educação, tais como: ampla divulgação do orçamento público, 

acesso aos dados orçamentários e transparência nas rubricas orçamentárias; e articulação 

entre as metas do PNE e os demais instrumentos orçamentários da União, estados e 

municípios (PPA, LDO e LOA). 

 

f) regulação do setor educacional privado. 

 

Parágrafo 222 

EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

222  Há que se problematizar, também, o papel de cada instância e os marcos jurídicos 
que normatizam a ação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios junto 
à educação básica, que deve ser universalizada até 2020 e obrigatória, bem como em 
relação à educação superior pública, que deve ser expandida e devidamente financiada 
considerando-se que diversos estudos acadêmicos mostram que o número de famílias 
brasileiras que podem arcar com o pagamento de mensalidades no setor privado já 
atingiu o limite máximo. Para tanto, é imprescindível que o investimento público no 
ensino superior seja direcionado, primordialmente, à ampliação e qualificação de oferta 
pública no Brasil. Desse modo, em 2014 devem ser congeladas as matrículas financiadas 
pelos programas de isenção fiscal e apoio às instituições privadas de ensino superior, 
que vem vivenciado o problema da expansão desregrada e de ociosidade das vagas 
ofertadas em cursos de graduação. Deve-se, portanto, fazer valer o princípio do recurso 
público para a escola pública. Desse modo, até 2018 devem ser encerrados qualquer 
tipo de conveniamento entre o Estado e as IES privadas baseadas em isenção fiscal ou 
pagamento de matrículas em cursos de graduação. Além disso, é fundamental resgatar 
a meta vetada no PNE que garantia a ampliação da oferta do ensino superior público, 
assegurando uma participação nunca inferior a 40% do total de vagas do ensino 
superior no Brasil. Para o próximo PNE essa meta deve avançar à 50%. 
 

Parágrafo 225 

EMENDA SUPRESSIVA 

Resultado: 

225 O financiamento da educação constitui tarefa complexa, devido ao envolvimento entre os 

diferentes entes federados e a esfera privada, bem como à falta de regulamentação do regime de 

colaboração entre os entes, à ambígua relação entre o público e o privado, à necessidade de 

implementação de uma gestão democrática A esses aspectos, somam-se a urgência na 

definição de parâmetros que estabeleçam a qualidade da educação e, em específico, o critério 

custo aluno-qualidade em todos os níveis educacionais, o que dificulta o processo de otimização 

das políticas de financiamento e de gestão transparente no uso, bem como na definição e 

aplicação de recursos. 
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Parágrafo 226 

EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

226 Apesar da dificuldade para definir o custo aluno-qualidade (CAQ) na educação 

básica, é possível inferir – com base em estudos realizados no Brasil e diante dos valores 

investidos por países dotados de sistemas educacionais mais desenvolvidos –, que os valores por 

aluno praticados aAtualmente o gasto-aluno/ano das etapas e modalidades da educação básica 

são significativamente inferiores aos requeridos à infra-estrutura adequada a um ensino de 

qualidade. Urge, portanto, a necessidade de aumentar os valores aplicados, por aluno, 

destinados à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública, para fazer face aos 

inúmeros desafios, tais como: a remuneração condigna dos profissionais da educação; a 

formação continuada e adequada dos trabalhadores em educação; a oferta correspondente à 

demanda por transporte escolar; a correção da relação de alunos por sala de aula; a oferta de 

insumos, essenciais a uma boa relação de ensino-aprendizagem nas escolas da educação básica. 

 

 

Parágrafo 227 

EMENDA ADITIVA 

Resultado: 

227  Na educação superior, é fundamental a efetivação da autonomia universitária 
constitucional, bem como a expansão das vagas em cursos presenciais e o aporte de 
recursos financeiros especiais para a pesquisa e pós-graduação stricto sensu e latu sensu, 
de modo a alterar o ambiente heterônomo em que as instituições se encontram.  
 

 

 

Parágrafo 229 

EMENDA ADITIVA 

Resultado: 

229 A política de financiamento da educação básica, nos termos de um sistema nacional 

articulado de educação, deve obrigatoriamente amparar-se na definição de um custo aluno-

qualidade (CAQ), construído com a participação da sociedade civil, capaz de mensurar todos os 

insumos necessários à educação de qualidade, com ênfase no investimento à valorização de 

todos os profissionais da educação básica. 

 

Parágrafo 230  

EMENDAS ADITIVA/ SUPRESSIVA  
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Resultado: 
c) Ampliar o investimento em educação pública em relação ao PIB, na proporção de 1% 
ao ano, de forma a atingir, no mínimo, 7% do PIB até 2011 e, no mínimo, 10% do PIB até 
2014, respeitando a vinculação de receitas à educação definidas e incluindo, de forma 
adequada, todos os tributos (impostos, taxas e contribuições).  
 
d) Definir e aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação da 
sociedade, articulados entre os órgãos responsáveis (conselhos, Ministério Público, 
Tribunal de Contas), para que seja assegurado o cumprimento da aplicação dos 
percentuais mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino, garantindo que os 
percentuais mínimos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) nas 
Constituições e Leis Orgânicas Municipais sejam respeitados pelo executivo, sob 
fiscalização adequada dos Tribunais de Contas, especialmente nos estados e municípios 
que têm previsto uma vinculação mínima superior aos 25%. 
 

j) Definir financiamento, em regime de colaboração, para políticas e estratégias de solução dos 

problemas do transporte escolar, enfrentados principalmente pelos municípios, em relação ao 

gerenciamento e pagamento das despesas. Os estados deverão cobrir integralmente as despesas 

de transporte dos alunos de suas redes, transferindo os recursos às prefeituras eventualmente 

conveniadas. 

 

Parágrafo 231 

EMENDAS ADITIVA/MODIFICATIVA  

Resultado: 

c) Garantir o aumento dos recursos da educação de 18% para, no mínimo, 20% 25% (da União) e 

de 25% para, no mínimo, 30% (de estados, DF e municípios) não só da receita de impostos, mas 

adicionando-se, de forma adequada, percentuais das taxas e contribuições para investimento em 

manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

 
d) Efetivar a responsabilização administrativa e fiscal dos gestores públicos que não 
executem a integralidade dos recursos orçamentários destinados à educação e a perda do 
mandato nos termos da legislação em vigor (Lei 101 C), inclusive para os gestores que 
não cumpram os percentuais previstos para a Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais.  
 

f) Até 2012 a União deve ampliar os recursos do PNAE ( Programa Nacional de Alimentação 

Escolar) que são transferidos aos estados e municípios, aumentando o valor per capta atual de 

R$ 0,22 para, no mínimo, R$ 1,00 para educandos de tempo parcial e R$ 2,00 para alunos de 

tempo integral. A partir de 2012 este valor per capta do PNAE deve ser corrigido anualmente 

pelo INPC. 

 

Parágrafo 233 
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EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

233 O Fundeb, ao substituir o Fundef, trouxe pelo menos duas vantagens: 1) aumentou 

substancialmente o compromisso da União com a educação básica, ampliando o aporte, a título 

de sua complementação, de cerca de R$ 500 milhões (média no Fundef) para cerca de R$ 5 

bilhões de investimento ao ano; e 2) instituiu um único fundo para toda a educação básica e não 

apenas para o ensino fundamental. No entanto, é urgente o ressarcimento da União, em valores 

atualizados, à sociedade brasileira, estados e municípios pelo não cumprimento dos critérios 

legais para o cálculo do valor aluno do Fundef (9424/ 96) durante a vigência daquele Fundo. A 

dívida já supera os R$ 20 bilhões de reais e não pode ser paga por meio de perdão da dívida 

tributária destes entes federados para com a União. 

 

Parágrafo 225 

EMENDA SUPRESSIVA/ADITIVA 

Resultado: 

235 Três Duas inovações foram incorporadas ao financiamento da educação básica, sendo as 

duas primeiras referentes ao por meio do Fundeb: 1) a diferenciação dos coeficientes de 

remuneração das matrículas não se dá apenas por etapa e modalidade da educação básica mas 

também pela extensão do turno: a escola de tempo integral recebe 25% a mais por aluno 

matriculado; 2) a creche conveniada foi contemplada para efeito de repartição dos recursos do 

fundo – a atual taxa de atendimento da educação infantil, em especial na creche, dadas as metas 

expressas no PNE, justifica, nesse caso, a parceria do poder público com o segmento conveniado 

comunitário; e 3) a atenção à educação infantil é complementada pelo ProInfância, programa que 

financia a expansão da rede física de atendimento da educação infantil pública. Contudo, em 

respeito ao princípio do recurso público para a escola pública, o número de matrículas em 

creches conveniadas deve ser congelado em 2014 e essa modalidade de parceria deve ser 

extinguida até 2018, tendo que ser obrigatoriamente assegurado o atendimento da demanda 

diretamente na rede pública. 

 

Parágrafo 239 

EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

239 Acredita-se, contudo, que os recursos daí auferidos, se bem aplicados e fiscalizados 

adequadamente, com a participação dos conselhos de acompanhamento, instituídos no âmbito 

dos estados e municípios, poderão constituir um novo marco avanços no financiamento para as 

diversas etapas de ensino e modalidades da educação básica. Estima-se, com isso, que ocorra o 

aumento da matrícula nas diversas etapas da educação, asseguradas a aplicação e a otimização 

dos percentuais vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, especialmente com a 

participação mais efetiva da União. Deve ser assegurado que os fatores de ponderação do 

Fundeb representem os custos efetivos de cada etapa ou modalidade de ensino. 

 

Parágrafo 242 
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EMENDA ADITIVA/ MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

Incluir novo item antes de “a”) A lei do Fundeb deve ser alterada no sentido de retirar o 
sistema de balizas que limitam os fatores de ponderação do fundo a uma escala de 0,7 a 
1,3. Essa medida é imprescindível para substituir a atual perspectiva do gasto-
aluno/ano ou custo-aluno/ano existente no Fundeb, por uma política de custo aluno-
qualidade. Concomitantemente, a complementação da União ao Fundeb deve avançar 
imediatamente para uma transferência equivalente a 1% do PIB/ano. 
 

a) b) Consolidar o Fundeb – garantindo recursos financeiros adequados por estudante –, de modo 

que resulte em real ampliação dos recursos vinculados à educação, incorporando, de forma 

adequada, impostos, taxas e contribuições, mantendo-se o piso médio do valor de referência do 

Fundeb (vinculado ao custo-aluno do ensino fundamental, anos iniciais urbano) sem alteração 

do seu valor previsto, mesmo com queda nas receitas que compõe o Fundeb. Nestes casos 

haverá complementação com recursos próprios da União. 

 

d)e) Tornar públicas e transparentes as receitas e despesas do total de recursos 
destinados à educação em cada sistema público de ensino federal, distrital, estadual e 
municipal e assegurar a efetiva fiscalização da aplicação desses recursos por meio dos 
conselhos, do Ministério Público, tribunais de contas estaduais e municipais e dos 
diversos setores da sociedade, mediante a disponibilização, no site das instituições, das 
Leis de Diretrizes Orçamentárias, dos orçamentos, das prestações de contas 
apresentadas aos Tribunais de Contas, dos Balanços Anuais e dos demonstrativos físico-
financeiros dos recursos investidos em manutenção e desenvolvimento do ensino, 
inclusive do Fundeb.  
 

e) f) Constituir as secretarias de educação municipais, estaduais e distrital como unidades 

orçamentárias, em conformidade com o artigo 69 da LDB, com a garantia de que os dirigentes da 

pasta educacional sejam gestores plenos dos recursos vinculados, sob o acompanhamento, 

controle e fiscalização de conselhos, tribunais de contas estaduais e municipais e demais órgãos 

fiscalizadores. Ademais, é imprescindível que se atribua aos conselhos do Fundeb a 

competência de acompanhar e fiscalizar, também, a totalidade dos recursos da educação, o 

que inclui os montantes não vinculados ao Fundeb. 

 

f)g) Garantir, em articulação com os tribunais de contas, a formação dos conselheiros do Fundeb 

no âmbito de todos os estados e municípios, para que tenham uma atuação qualificada no 

acompanhamento, avaliação e controle fiscal dos recursos, por meio de cursos permanentes, 

provendo-lhes suporte técnico contábil e jurídico, a fim de que exerçam com maior autonomia e 

segurança as suas funções, sendo que a primeira formação deve ocorrer imediatamente após a 

sua eleição. 
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j) Considerando o princípio legal da educação inclusiva, apesar do importante papel 

desempenhado pelas organizações filantrópicas privadas comunitárias e confessionais nas 

últimas décadas, deve-se hoje compreender essas organizações como estabelecimentos 

assistenciais e não-educativos. Nesse sentido, como cabe ao Fundeb investir apenas em 

educação, deve-se extinguir o conveniamento na  educação especial com essas instituições. 

 

k) Congelar o número de matrículas em creches conveniadas no Fundeb, até 2014, com garantia 

de incorporação das matrículas dessa etapa pela rede pública até 2018, quando o 

conveniamento via Fundeb deverá ser extinto. 

 

 

 

Parágrafo 243 

EMENDA MODIFICATIVA (SUBSTITUTIVA) 

Resultado: 

e) Alocar recursos financeiros específicos para a expansão da graduação nas instituições públicas 

federais, no período noturno, para seu atendimento pleno, sem prejuízo ao aluno trabalhador com 

a condição de que o número de vagas no período noturno se iguale ao número de vagas no 

período diurno. 

 

Parágrafo 245 

EMENDA ADITIVA 

Resultado: 
Essa reforma tributária deve estabelecer que não só os impostos, mas todos os tributos 
(impostos, taxas e contribuições) do orçamento fiscal façam parte da vinculação de 
recursos à educação Nesse sentido, é fundamental preservar no contexto da reforma 
tributária a vinculação de recursos e, no mínimo, os atuais percentuais constitucionais, 
impedindo a desvinculação de recursos da educação. Além disso, a contribuição social do 
Salário-Educação deve ser preservada como um recurso fundamental para a educação 
publica brasileira. 
 

 

Parágrafo 250 

EMENDAS ADITIVAS 

Resultado: 

a) Em relação ao papel dos Tribunais de Contas, reforça-se a necessidade de que disponibilizem 

os pareceres sobre as contas da educação da União, dos estados e dos municípios no site 

institucional. Também é imprescindível que o Ministério Público reforce sua supervisão de 
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forma a evitar que os Tribunais de Contas extrapolem suas competências minimizando a 

fiscalização sobre os percentuais mínimos vinculados à MDE pela Constituição estadual e leis 

Orgânicas Municipais. 

 

b) Como nova e importante fonte de recursos para a área educacional, os valores financeiros 

advindos da exploração da camada Pré-Sal devem ter uma destinação na ordem de 50% de suas 

receitas para a educação tendo, desse modo, vinculação imediata ao orçamento do MEC, ou 

seja, não devem passar por deliberação do Comitê Gestor do Fundo Social. Desse total 

acumulado, 30% devem ficar com a União, para o desenvolvimento de programas relativos ao 

ensino superior e profissionalizante e 70% devem ser transferidos a estados e municípios para o 

desenvolvimento de programas de educação básica por meio de uma política de transferências 

equivalentes ao salário-educação. No tocante às transferências, é importante ressaltar que 

devem ser priorizados os estados e municípios com menor renda per capta. Apenas dessa forma 

a riqueza do pré-sal poderá beneficiar efetivamente todos os brasileiros e todas as brasileiras. 

 

c) Cinqüenta por cento (50%) dos créditos advindos do pagamento de royalties decorrentes de 

atividades de produção energética (extração, tratamento, armazenagem e refinamento de 

hidrocarbonetos) devem ser detinados à MDE (manutenção e desenvolvimento do ensino). 

 

d) É preciso inserir a Educação Fiscal na formação dos profissionais de educação, com o objetivo 

de disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal que favoreçam a participação 

social. Isso deve ser feito por meio das seguintes diretrizes: 

 

 Garantir que os conteúdos de Educação Fiscal componham o currículo obrigatório na 
formação dos profissionais de educação, em todos os níveis de ensino, etapas e 
modalidades. 

 Possibilitar que o Sistema Nacional de Educação e as entidades da sociedade civil 
organizada, órgãos públicos de controle e fiscalização, escolas de governo e demais 
parceiros atuem articulados às ações e projetos de Educação Fiscal. 

 Estimular atividades práticas para o exercício da cidadania e do controle social 
assegurando a participação popular na gestão do Estado. 

 Fomentar o debate em torno das políticas públicas capazes de reduzir as desigualdades 
sociais. 

 Ser um instrumento de promoção permanente do Estado Democrático de Direito. 

 Difundir informações que possibilitem a construção da consciência cidadã em torno do 
papel social dos tributos, dos bens e orçamentos públicos.  

 Informar, à sociedade, sobre os efeitos lesivos da corrupção, da sonegação fiscal e da 
má gestão dos recursos públicos. 

 Garantir financiamento de programas de extensão, pesquisas e projetos de servidores 
públicos, com vistas a construção de conhecimentos relativos à Educação Fiscal. 

 

e) Urge implantar um Plano Nacional de Formação e Valorização dos Conselheiros de Políticas 

Públicas, em todas as esferas, de forma a fomentar o efetivo controle social, por meio das 

seguintes medidas: 
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 Estabelecer Programa de Formação de Conselheiros em parceria com os órgãos de 
educação com roteiros básicos, alinhados nacionalmente, que garantam a inserção dos 
conteúdos de Educação Fiscal.  

 Garantir as condições de participação de todos os órgãos de Estado de controle e 
fiscalização e entidades da sociedade civil, na formação dos conselheiros de políticas 
públicas. 

 Assegurar a capacitação dos Conselheiros após sua eleição/nomeação. 

 Implementar uma rede social nacional de Conselhos de Políticas Públicas que 
proporcionem reflexões sobre as atitudes necessárias ao alcance de objetivos comuns, 
capaz de reunir e organizar pessoas e instituições de forma igualitária e democrática, 
disseminar as boas práticas visando o fortalecimento dos conselhos.   

 Estabelecer Programa Educativo de Valorização da figura do conselheiro, assegurando 
que a sociedade conheça as formas de controle social estabelecidas e o papel de 
relevante interesse social dos conselheiros no Estado Democrático de Direito. 
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ANEXO II CNDE - METODOLOGIA DA CONAE E ORIENTAÇÕES, DE 25 DE 

MARÇO DE 2010 
METODOLOGIA DA CONAE E ORIENTAÇÕES 

1. EMENDAS DO BLOCO I - já estão incorporadas ao texto, pois tiveram 

unanimidade na Comissão Organizadora. Sendo assim CASO NÃO SEJAM 

DESTACADAS, SERÃO CONSIDERADAS APROVADAS. Neste caso só 

faremos destaque se discordarmos da emenda ou nos inscreveremos para mantê-

la caso outro(a) delegado(a), tenha destacado uma emenda que seja de nosso 

interesse mantê-la no texto. ( Essas emendas foram aprovadas em mais de cinco 

estados. )  

 

2. EMENDAS DO BLOCO II – não foram incorporadas ao texto, pois não houve 

consenso Na comissão organizadora. CASO NÃO SEJAM DESTACADAS 

SERÃO CONSIDERADAS REJEITADAS. Haverá emendas que deveremos 

destacar para buscar sua aprovação e outras que caso sejam destacadas e não 

venham ao encontro de nossas defesas, deveremos nos inscrever para impedir 

sua aprovação. (Essas emendas foram aprovadas em mais de cinco estados.) 

 

3. EMENDAS DO BLOCO III – sendo que não foram aprovadas em cinco estados 

ou mais, essas emendas para irem ao debate tem metodologia diferenciada. Dez 

minutos antes do início dos trabalhos da Plenária de Eixo, o(a) 

Coordenador(a), pedirá que seja entregue o formulário onde deverá constar 

o número da emenda a ser destacada e a justificativa para o destaque. A final 

da leitura do texto será colocado em votação cada uma destas solicitações, 

quando o plenário  decidirá quais emendas serão admitidas para o debate. Assim 

temos que ficar atentos(as) para, em relação as emendas que temos interesse em 

destacar, entregar os formulário com a devida justificativa em tempo, para as que 

não queremos que sejam admitidas para o debate, orientar nossa bancada para o 

voto em contrário, já que não haverá defesa oral nessa fase. Caso a emenda seja 

admitida os procedimento são iguais aos do bloco II. 

 

4. De modo geral é orientação nos unirmos na manutenção do texto do Bloco I dos 

diferentes eixos, que foi acordado na Comissão Nacional Organizadora, ou seja, 

não devemos fazer destaque neste bloco ou rebater as tentativas de fazê-lo. 

 

5. Em relação ao Eixo VI, ainda que tenhamos muitas posições sobre o tema, não 

consegui produzir uma orientação sobre as emendas. Portanto, peço que as 

pessoas que trabalham no tema nos ajudem. Nos demais proponho abaixo as 

orientações abaixo dispostas. 

 

6. IMPORTANTE: tomei como base para as orientações que seguem abaixo nossas 

discussões realizadas em Brasília (outubro) e uma avaliação feita pelo 

companheiro Luiz Araújo, consultor da Undime. 
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EIXO V – Financiamento da Educação e Controle Social 

Total de emendas: 149 

Parágrafo Bloco 
I 

Bloco 
II 

Bloco 
III 

Comentários 

211   V,36 – 
V,41 

APROVAÇÃO 

212 V,1  V,42 – 
V, 45 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA: V,1; EMENDA DA CAMPANHA e 
UNDIME 
 
V,1: Altera a LRF, que tem prejudicado a gestão 
educacional. 
 
Emenda apresentada pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
  
APROVAÇÃO DAS DEMAIS 
 

213   V,46 – 
V,56 

APROVAÇÃO 

214  V,12; 
V,13; 
V,14; 
V,15 

 APROVAÇÃO PRIORITÁRIA GLOBAL – POLÊMICA 
 
O conjunto das emendas mantém a necessidade de 

programas de expansão, mas retira a citação ao REUNI, 
pois o mesmo sofre rejeição em segmentos organizados 
das universidades públicas. Além disso, a emenda V,15 
acrescenta a garantia que a oferta de cursos de pós-
graduação sejam gratuitos nas instituições públicas. 
 
Todas devem ser aprovadas, mas as emendas V,12 até 
V,14 serão polêmicas. Vale o destaque para o debate. O 
movimento estudantil deve propor um acordo de redação. É 
recomendável negociar a aprovação do mérito via acordo. 

 

215-216   V,58 – 
V,61 

APROVAÇÃO 
 
V,58 – V,61: melhoram o texto. 
 

217   V,62 APROVAÇÃO 
 
Faz justa referência à Conap. Merece aprovação. 
 

218 V,2  V,64 – 
V,69 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDA CAMPANHA: V,69 
 
V,2: reforça a importância da LRE e alteração da LRF. 
 
V,64: ressalta que existem apenas “alguns” avanços em 
termos de financiamento da educação. 
 
V,65 – V,66: A V,65 qualifica a valorização, mas sua 

redação tornou o texto incoerente, citando trabalhadores em 
educação e depois profissionais. Se for possível adequar a 
redação mereceria ser aprovada. A V,66 é muito importante, 
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pois corretamente vincula valorização com adequação de 
planos de carreira.  
 
V,67: acrescenta trecho sobre a educação de jovens e 
adultos que pode ser incorporado. 
 
V,68: inclui o “I” à palavra CAQ, tornando-a CAQi. 
 
V,69: A V,68 é bastante pertinente e importatíssima para a 
Undime e Consed. Reforça que o gestor da educação 
precisa ser o gestor do recurso. 
 

Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 
 

219   V,70 –  
V,73 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHA: V,70 – 
V,73 
No conjunto está posta uma crítica ao descompasso entre 
as metas do Plano Nacional de Educação e o 
estabelecimento do PDE, por isso propõe retirar do texto a 
idéia de que os dois instrumentos estão em sintonia. Em 
que pese serem polêmicas, as emendas estão totalmente 
corretas: o PDE não foi estruturado a partir das diretrizes e 
metas do PNE, mesmo que seus resultados ajudem a 
cumprir metas educacionais. As emendas não criticam o 
PDE, apenas retiram a inexistente relação dele com o PNE.  

 
Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 

220   V,74 APROVAÇÃO 

221 V,3  V,75 – 
V,82 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHA: V,75; 
V,79; V,81 
 
V,75:  Acrescenta item que explicitamente coloca como 

necessidade do Sistema Nacional a regulamentação do 
setor privado. 
 
V,79: Cria a instituição de conta específica para os recursos 
da educação. Isso é fundamental para o advento do gestor 
educacional ser o gestor dos recursos da área. 
 
V,81: Assevera que os recursos públicos devem ir para as 
escolas públicas. 

 
Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 
As demais emendas podem ser aprovadas. 
 

222 V,4 – 
V,5 

 V,84 – 
V,87 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHA: V,4; 
V,5; V,84; V,85; V,86; V,87 
 
As emendas são polêmica. A primeiras, V,4-V,5, suprimem 

texto que citavam estudos acadêmicos defasados, elas 
foram pré-assimiladas pela Comissão Organizadora. 
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Já as emendas do terceiro bloco propõe o congelamento 
das vagas do ProUni até 2014 e sua extinção em 2018, com 
argumentos reais: baixa qualidade dos cursos e 
manutenção do princípio do dinheiro público para a escola 
pública. Na última parte propõe retomar o texto vetado no 
PNE e estabelecer meta de participação pública na oferta 
de vaga no ensino superior. 
 
É possível um acordo de redação. 

 
Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 
 

223   V,88 APROVAÇÃO 
A emenda retoma o debate sobre a regulamentação do 
ensino privado, inclusive a necessária limitação da 
participação de capital estrangeiro no setor. 

224   V,89 – 
V,90 

APROVAÇÃO 
Acrescenta a necessidade de participação social na 
elaboração das normas do Sistema Nacional Articulado de 
Educação. 

225   V,91 –  
V,93 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA 
 
As emendas melhoram muito o texto, tornando a redação 

sobre a urgência do CAQ mais concreta. 
 

226   V,94 – 
V,96 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA 
 
As emendas melhoram muito o texto, pois retiram a idéia 
de que é difícil definir o CAQ. 
 

227 V,6   APROVAÇÃO 

229   V,97 APROVAÇÃO 

230 c)  V,16 
V,17 

V,98 
 
 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDA CAMPANHA: V,98 
 
Esta votação é a mais importante da CONAE, pois ela 
sinaliza o quanto o país vai investir em educação em % ao 
PIB na próxima década. 
Para que o CAQI seja referência para o financiamento da 
educação é necessário um aporte maior de recursos. 
As emendas do Bloco II (V,16; V,17) determinam o alcance 
de 14% do PIB. 
A emenda da Campanha é a melhor, pois apenas 
acrescenta a palavra “no mínimo”. Porém, há um erro de 
edição e ela aparece com cor vermelha, como se fosse 
supressiva. Mas, ela é aditiva. 
 
Segundo o texto original, em 2008 investimos – segundo o 
MEC – 4,7% do PIB. Em 2009 deveríamos chegar a 5,7%, 
porém não chegamos a esse percentual. Já em 2010 o 
patamar deveria ser de 6,7%, alcançando 7,7% em 2011. A 
proposta da emenda é alcançar 10% em 2014. 
 
Como não serão sempre esses patamares de crescimento, 
o termo no mínimo dá uma dimensão evolutiva de 
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crescimento de 1% do PIB por ano até 2014. 
 

Emenda apresentada pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 

 

230 d) V,8  V,99 APROVAÇÃO 

230  - 
demais 
itens 

 V,18 
– 
V,19 

V,101 
– 
V,102 

APROVAÇÃO 

231  V,20 
– 
V,21 

V,103; 
V,104 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHA: V,20; 
V,103 
 
V,20: APROVAR. Amplia a vinculação para a educação da 
União de, no mínimo, 20%, para 25%. 
 
Essa é outra votação essencial da CONAE. A proposta 
acordada pressupõe uma elevação de 11% para a União e 
de 20% para estados e municípios, em relação aos 
percentuais atuais. Considerando injusto tal procedimento, a 
emenda do bloco II foi aprovada em 12 estados. A Conae 
deixa claro que a União deve assumir seu papel no 
investimento em educação. 
 

V,103: APROVAR.  A redação da emenda oferece um 

posicionamento da CONAE contrário a DRU e também a 
qualquer tentativa de estabelecimento de DRE ou DRM, 
propostas que sempre aparecem nos debates dos entes 
federados. 

 
Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 
 

233   V,105 
– 
V,107 
V,108 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDA CAMPANHA: V,108 
 
V,108: APROVAR.  A emenda retoma o debate sobre a 

dívida da União pelo descumprimento das regras do Fundef. 

 
Emenda apresentada pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 
V,105 – V,107: visam relativizar a importância do aumento 
da complementação da União. Elas fazem isso suprimindo a 
citação dos valores e a palavra “substancialmente”. Seria 
mais correto ter agregado um comentário que 
reconhecendo a ampliação, mostrasse que isso não foi 
capaz de incidir nos indicadores de qualidade, nem de 
acesso. 
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234   V,109 APROVAÇÃO 

235  V,22; 
V,23 

V,110; 
V,112; 
V,113 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHAS: V,22; 
V,23 e V,110 – V,113 
 
V,22 e V,23: A introdução indefinida das matrículas 

conveniadas em creches não foi reivindicada PELO pela 
UNDIME e nem pela CAMPANHA. Pelo contrário, a 
reivindicação é que fosse estabelecido um período de 
transição. A proposta estabelece um prazo para a extinção 
desta cláusula, tornando-a transitória. Assim, em 2014 
haveria congelamento de matrículas em creches 
conveniadas mantidas com recursos do Fundeb e em 2018 
extinção dessas matrículas. 
 
V,110 – V,113: Caso elas não sejam aprovadas, as 
emendas V,22 e V,23 ficam apenas parcialmente válidas. 
Contudo, por seu caráter polêmico, elas não são tão 
prioritárias como as anteriores. Pode haver acordo de 
redação. 
 
Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 

238   V,114 
–  
V,115 

APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO: COM ANÁLISE DE 
PLENÁRIO 
 
São várias emendas incorporadas ao texto. 
A primeira propõe transformar o Fundeb em fundo nacional 
(e não mais 27 fundos estaduais). 
A segunda propõe que o valor por aluno seja unificado, 
tendo por base o CAQ. 
A terceira propõe nivelar todos os CAQs estaduais ao valor 
máximo encontrado. 
É um tema essencial para o futuro do modelo de 
financiamento. Assim, independente do mérito final, vale a 
pena destacar a emenda e garantir o debate em plenário. 
A quarta emenda, que propõe criar um fundo separado 
para a educação profissional, está mais longe do acúmulo 
mínimo do período (fundo único). Portanto, é a única que 
não deve ser destacada. 

239 V,9 
V,10 

  APROVAÇÃO 

242  V,24; 
V,25 
– 
V,27  
 

V,117 
V,118 
V,119 
V,120 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHA: V,25 – 
V,27; V,117; V,119; V,120 
 
V, 25 – V,27: Em conjunto apresentam uma reivindicação 

importantíssima das entidades, que é o estabelecimento de 
um custo-aluno real. Para isso, é preciso quebrar o sistema 
de balizas do Fundeb. Além disso, a V,27 determina que 
via Fundeb pode ser implementado o CAQi. 

V,117: Corrigi o texto. 
 
V,119: Torna mais precisa a obrigação de formação dos 

conselheiros do Fundeb. 
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V,120: Não trata do tema abordado, mas sim da polêmica 
sobre extinção da remuneração de matrículas de 
instituições de atendimento especializado dentro do 
Fundeb. A emenda deveria propor uma transição. Pode 
haver possibilidade de acordo de redação. 
 
V,121: Esta emenda deve ser aprovada, recuperando o 
sentido da emenda debatida na Campanha quando da 
tramitação da Lei 11.494. 
 
V,122 – V-124: Estas emenda propõe elevação significativa 
das per capitas da alimentação escolar. 
Em que pese os últimos aumentos, os valores continuam 
muito aquém do desejável. E o apoio da União é central 
para a garantia de melhores condições alimentares para 
nossas crianças. 
 
V,128: Emenda interessante sobre a qualidade do 
transporte para a área rural do país. 
 

Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 
 

243 V,28; 
V,29; 
 
 

 V,129 
– 
V,131; 
V,132; 
V,133; 
V,134 
 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA 
 
V,28 e V,29: O Censo do Ensino Superior 2008 registrava a 
existência de 476.509 estudantes no diurno e 166.509 no 
noturno nas instituições federais. 
Não é factível condicionar que o número de matrículas do 
noturno se iguale ao diurno nas instituições federais, pois 
isso significaria praticamente paralisar o crescimento do 
diurno durante vasto período. 
A emenda é polêmica, mas correta. 
 

V,132: no tocante ao Prouni e Reuni, pode ser uma 

emenda alternativa a polêmica presente na emenda do 
parágrafo 222. 
 
V,134: Emenda que reforça os gastos na formação inicial 
dos profissionais da educação. 
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245 -247 V,11  V,135 
– 
V,138; 
V,139 
– 
V,142; 
V,143 
– 
V,147 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHA: TODAS 
 
Todas são importantes propostas para o fortalecimento da 
idéia de uma Reforma Tributária justa. 
 
O debate que as emendas trouxeram indicam 1) se a 
Conae propõe diminuir a sangria de metade do orçamento 
federal com a política de superávit primário ou vai aprovar 
a luta uma mudança deste modelo e extinção deste 
mecanismo? 
A posição é pela ampla aprovação de TODAS ESSAS 
EMENDAS. 
  

Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
  

248   V,148 APROVAÇÃO 

249   V,149 APROVAÇÃO 
 
O texto original é desnecessário na resolução da 
Conferência, pois apresenta conclusões que não são 
consensuais e restringe o debate sobre os limites da 
política de fundos a insuficiência de recursos e, com isso, 
simplifica uma polêmica maior. 
A emenda suprime o texto acertadamente. 

 

250 A   V,31 – 
V,34 

APROVAÇÃO PRIORITÁRIA; EMENDAS CAMPANHA: TODAS 
 
Um conjunto de emendas, complementares entre si, visam 
reservar parte dos recursos oriundos do pré-sal e outras 
fontes de energia. São emendas que buscam viabilizar 
recursos para o CAQI. 
O movimento estudantil devem ir contra a emenda V,33. É 
possível negociar. 
 

Emendas apresentadas pela Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. 
 
 

250 B   V,35 APROVAÇÃO 
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ANEXO III - CNDE - MINUTAS DE EMENDAS PROPOSTAS AO PROJETO DE 

LEI Nº 8.035, DE 2010 (META 20)  
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS 

ETIQUETA 

 

    

Data:  PROJETO DE LEI N° 8035/2010, relatório substitutivo. 

 

Autor 

 

 Emenda Aditiva 

   

Página - 
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 Artigo: Meta 20, 

nova estratégia. 

Parágrafo  Inciso   Alínea 

  

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 

 

EMENDA ADITIVA 

 

Acrescente-se à Meta 20 a seguinte estratégia: 

 

“20.7) Caberá à União a complementação de recursos financeiros a todos os estados, ao distrito 

federal e aos municípios que não conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ.” 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

Uma das principais críticas recebidas à proposta original do PL 8035/2010, encaminhada pelo Executivo 

Federal ao Congresso Nacional no fim de dezembro de 2010, é a desresponsabilização da União no 

financiamento da educação básica. A Conferência Nacional de Educação (Conae), processo participativo 

que mobilizou mais de quatro milhões de brasileiros e brasileiras deliberou que “cabe à União liderar o 

esforço de aumentar o investimento em educação em relação ao PIB” (parágrafo 223). 

 

O Art. 211 da Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo primeiro, determina que: 

“§ 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 
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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.” 

 

O Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação 

desde 2002 – e incorporado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), apenas em maio de 2010 – 

afere exatamente o custo do padrão mínimo de qualidade tratado pelo § 1º do Art. 211. Sendo o CAQi 

impossível de ser pago unicamente pelo esforço de grande parte dos estados e municípios, se faz 

necessário incluir esta proposta complementar às determinações das estratégias 20.5, 20.6 e 20.7, 

adequadamente incluídas no relatório substitutivo do deputado Angelo Vanhoni.  

 

Ademais, sempre vale lembrar, que segundo relatório do Cedes (Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social) da Presidência da República, a União fica com 53% da arrecadação líquida de 

tributos, cabendo aos 26 estados, ao Distrito Federal e aos cerca de 5565 municípios a menor parte do 

bolo. Contudo, a cada R$ 1,00 (um real) investido pelo Poder Público em educação pública, a União 

coloca somente R$ 0,20 (vinte centavos), prejudicando a realização do direito à educação. A presente 

emenda busca amenizar essa grave distorção. 

 

Sala da Comissão,                                                                                                  de 2011. 

  

 

 PARLAMENTAR:  

 

ASSINATURA:_______________________________________ 
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Autor 
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 Artigo: Meta 20, 

Estratégia 20.3. 

Parágrafo  Inciso   Alínea 

  

TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

 

Dê-se à estratégia 20.3 a seguinte redação: 

 

“20.3) Destinar cinquenta por cento dos recursos do Fundo Social do Pré-sal, royalties e 

participações especiais da União, referentes ao petróleo e à produção mineral à manutenção e 

desenvolvimento do ensino público. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

No conjunto dos debates dedicados ao necessário aumento do investimento estatal em educação, a 

opinião pública questionou qual seria a fonte de recursos para subsidiar o gasto em políticas 

educacionais. Na Conferência Nacional de Educação (Conae), processo participativo que mobilizou mais 

de quatro milhões de brasileiros e brasileiras, foi deliberado que:  

 

“Deve-se destinar cinquenta por cento (50%) dos créditos advindos do pagamento de royalties 

decorrentes de atividades de produção energética (extração, tratamento, armazenagem e refinamento 

de hidrocarbonetos) à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). 

 

Como outra nova e importante fonte de recursos para a área educacional, os valores  financeiros que 

compõem o Fundo Social advindos da exploração da camada pré-sal devem ter uma destinação na 

ordem de 50% de suas receitas para a educação, tendo, desse modo, vinculação imediata ao 

orçamento do MEC, ou seja, não devem passar por deliberação do Comitê Gestor do Fundo Social.” 

 

Segundo estimativas da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, baseadas em informações do 

Ministério do Planejamento publicadas em 2010, calcula-se que essas fontes de recursos devem girar 

em torno de R$ 90 bilhões/ano em 2020, sendo que metade, ou R$ 45 bilhões deveria ser revertido 

para políticas educacionais. A única forma do Brasil tornar a exploração mineral um ganho 

verdadeiramente público é revertendo parte significativa do bônus de sua exploração à principal 
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política emancipadora: a educação, afirmada como direito social pelo Art. 6º da Constituição Federal de 

1988. 

 

 

Sala da Comissão,                                                                                                  de 2011. 

  

 

 PARLAMENTAR:  

 

ASSINATURA:_______________________________________ 
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se à Meta 20 a seguinte redação: 

 

“20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no mínimo, o 

equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio.” 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Em todas as audiências públicas em que foi debatida a proposta do Executivo Federal ao PL 8035/2010 

foi afirmada a necessidade de, no mínimo, um investimento equivalente a 10% do PIB para a educação 

pública.  

 

Na primeira audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados para debater o PNE, dedicada ao 

tema da Qualidade da Educação, os expositores Daniel Cara (Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação), Cleuza Repulho (Undime) e Roberto Leão (CNTE) defenderam a necessidade de implantação 

do mecanismo do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) no PNE – o que acabou sendo feito pelo relator, 

Deputado Angelo Vanhoni. 

 

Em agosto de 2011, em resposta à Nota Técnica elaborada pelo Ministério da Educação, a Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação – com base em seu estudo do CAQi, foi incorporado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) –, mostrou a necessidade de investimento na ordem de 10,403% do PIB 

em educação pública. 

 

Ao aplicar erroneamente o mecanismo do CAQi à sua planilha de custos, o deputado Angelo Vanhoni 
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alcançou um valor equivalente a 8% do PIB que precisa ser investido em educação pública. 

 

Em outro esforço de cálculo, na audiência pública de Financiamento da Educação no PNE, o professor 

José Marcelino Rezende Pinto (USP/Ribeirão Preto) aferiu a necessidade de 10,01% do PIB para a 

realização do direito constitucional à educação pública de qualidade. Já o professor Nelson Cardoso do 

Amaral (UFG) demonstrou que, com 10% do PIB o Brasil alcançaria a média do investimento por 

aluno/ano dos países pesquisados pela OCDE e pelo Factbook da CIA (Agência de Inteligência dos EUA) 

em 2030. No entanto, se aplicasse 7% do PIB, alcançaria essa média apenas em 2050. Investir menos do 

que o patamar de 10% do PIB em educação pública significa, precisamente, oferecer uma educação de 

baixa qualidade a quatro gerações de brasileiros e brasileiras. 

 

Sala da Comissão,                                                                                                  de 2011. 

  

 

 PARLAMENTAR:  

 

ASSINATURA:_______________________________________ 
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se à Meta 20 a seguinte redação: 

 

“20: Ampliar o investimento público direto em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no mínimo, o equivalente a 

dez vírgula quatrocentos e três por cento do PIB ao final do decênio.” 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Em todas as audiências públicas em que foi debatida a proposta do Executivo Federal ao PL 8035/2010 

foi afirmada a necessidade de, no mínimo, um investimento equivalente a 10% do PIB para a educação 

pública.  

 

Na primeira audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados para debater o PNE, dedicada ao 

tema da Qualidade da Educação, os expositores Daniel Cara (Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação), Cleuza Repulho (Undime) e Roberto Leão (CNTE) defenderam a necessidade de implantação 

do mecanismo do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) no PNE – o que acabou sendo feito pelo relator, 

Deputado Angelo Vanhoni. 

 

Em agosto de 2011, em resposta à Nota Técnica elaborada pelo Ministério da Educação, a Campanha 
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Nacional pelo Direito à Educação – com base em seu estudo do CAQi, foi incorporado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) –, mostrou a necessidade de investimento na ordem de 10,403% do PIB 

em educação pública. 

 

Ao aplicar erroneamente o mecanismo do CAQi à sua planilha de custos, o deputado Angelo Vanhoni 

alcançou um valor equivalente a 8% do PIB que precisa ser investido em educação pública. 

 

Em outro esforço de cálculo, na audiência pública de Financiamento da Educação no PNE, o professor 

José Marcelino Rezende Pinto (USP/Ribeirão Preto) aferiu a necessidade de 10,01% do PIB para a 

realização do direito constitucional à educação pública de qualidade. Já o professor Nelson Cardoso do 

Amaral (UFG) demonstrou que, com 10% do PIB o Brasil alcançaria a média do investimento por 

aluno/ano dos países pesquisados pela OCDE e pelo Factbook da CIA (Agência de Inteligência dos EUA) 

em 2030. No entanto, se aplicasse 7% do PIB, alcançaria essa média apenas em 2050. Investir menos do 

que o patamar de 10% do PIB em educação pública significa, precisamente, oferecer uma educação de 

baixa qualidade a quatro gerações de brasileiros e brasileiras. 

 

Sala da Comissão,                                                                                                  de 2011. 

  

 

 PARLAMENTAR:  
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se à Meta 20 a seguinte redação: 

 

“20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2014 e, no mínimo, o 

equivalente a dez vírgula quatrocentos e três por cento do PIB ao final do decênio.” 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Em todas as audiências públicas em que foi debatida a proposta do Executivo Federal ao PL 8035/2010 

foi afirmada a necessidade de, no mínimo, um investimento equivalente a 10% do PIB para a educação 

pública.  

 

Na primeira audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados para debater o PNE, dedicada ao 

tema da Qualidade da Educação, os expositores Daniel Cara (Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação), Cleuza Repulho (Undime) e Roberto Leão (CNTE) defenderam a necessidade de implantação 

do mecanismo do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) no PNE – o que acabou sendo feito pelo relator, 

Deputado Angelo Vanhoni. 

 

Em agosto de 2011, em resposta à Nota Técnica elaborada pelo Ministério da Educação, a Campanha 
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Nacional pelo Direito à Educação – com base em seu estudo do CAQi, foi incorporado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) –, mostrou a necessidade de investimento na ordem de 10,403% do PIB 

em educação pública para o Brasil garantir um padrão mínimo de qualidade na próxima década. 

 

Ao aplicar erroneamente o mecanismo do CAQi à sua planilha de custos, o deputado Angelo Vanhoni 

alcançou um valor equivalente a 8% do PIB que precisa ser investido em educação pública. 

 

Em outro esforço de cálculo, na audiência pública de Financiamento da Educação no PNE, o professor 

José Marcelino Rezende Pinto (USP/Ribeirão Preto) aferiu a necessidade de 10,01% do PIB para a 

realização do direito constitucional à educação pública de qualidade. Já o professor Nelson Cardoso do 

Amaral (UFG) demonstrou que, com 10% do PIB o Brasil alcançaria a média do investimento por 

aluno/ano dos países pesquisados pela OCDE e pelo Factbook da CIA (Agência de Inteligência dos EUA) 

em 2030. No entanto, se aplicasse 7% do PIB, alcançaria essa média apenas em 2050. Investir menos do 

que o patamar de 10% do PIB em educação pública significa, precisamente, oferecer uma educação de 

baixa qualidade a quatro gerações de brasileiros e brasileiras. 

 

Sala da Comissão,                                                                                                  de 2011. 
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se à Meta 20 a seguinte redação: 

 

“20: Ampliar o investimento público direto em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de oito por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no mínimo, o equivalente a 

dez por cento do PIB ao final deste plano.” 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Em todas as audiências públicas em que foi debatida a proposta do Executivo Federal ao PL 8035/2010 

foi afirmada a necessidade de, no mínimo, um investimento equivalente a 10% do PIB para a educação 

pública.  

 

Na primeira audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados para debater o PNE, dedicada ao 

tema da Qualidade da Educação, os expositores Daniel Cara (Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação), Cleuza Repulho (Undime) e Roberto Leão (CNTE) defenderam a necessidade de implantação 

do mecanismo do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) no PNE – o que acabou sendo feito pelo relator, 

Deputado Angelo Vanhoni. 

 

Em agosto de 2011, em resposta à Nota Técnica elaborada pelo Ministério da Educação, a Campanha 
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Nacional pelo Direito à Educação – com base em seu estudo do CAQi, foi incorporado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) –, mostrou a necessidade de investimento na ordem de 10,403% do PIB 

em educação pública. 

 

Ao aplicar erroneamente o mecanismo do CAQi à sua planilha de custos, o deputado Angelo Vanhoni 

alcançou um valor equivalente a 8% do PIB que precisa ser investido em educação pública. 

 

Em outro esforço de cálculo, na audiência pública de Financiamento da Educação no PNE, o professor 

José Marcelino Rezende Pinto (USP/Ribeirão Preto) aferiu a necessidade de 10,01% do PIB para a 

realização do direito constitucional à educação pública de qualidade. Já o professor Nelson Cardoso do 

Amaral (UFG) demonstrou que, com 10% do PIB o Brasil alcançaria a média do investimento por 

aluno/ano dos países pesquisados pela OCDE e pelo Factbook da CIA (Agência de Inteligência dos EUA) 

em 2030. No entanto, se aplicasse 7% do PIB, alcançaria essa média apenas em 2050. Investir menos do 

que o patamar de 10% do PIB em educação pública significa, precisamente, oferecer uma educação de 

baixa qualidade a quatro gerações de brasileiros e brasileiras. 

 

Sala da Comissão,                                                                                                  de 2011. 
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TEXTO / JUSTIFICAÇÃO 

 

EMENDA MODIFICATIVA 

Dê-se à Meta 20 a seguinte redação: 

 

“20: Ampliar o investimento público direto em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de sete por cento do Produto Interno Bruto (PIB) do País em 2016 e, no mínimo, o equivalente a 

dez vírgula quatrocentos e três por cento do PIB ao final do decênio.” 

 

JUSTIFICAÇÃO 

Em todas as audiências públicas em que foi debatida a proposta do Executivo Federal ao PL 8035/2010 

foi afirmada a necessidade de, no mínimo, um investimento equivalente a 10% do PIB para a educação 

pública.  

 

Na primeira audiência pública ocorrida na Câmara dos Deputados para debater o PNE, dedicada ao 

tema da Qualidade da Educação, os expositores Daniel Cara (Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação), Cleuza Repulho (Undime) e Roberto Leão (CNTE) defenderam a necessidade de implantação 

do mecanismo do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) no PNE – o que acabou sendo feito pelo relator, 

Deputado Angelo Vanhoni. 

 

Em agosto de 2011, em resposta à Nota Técnica elaborada pelo Ministério da Educação, a Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação – com base em seu estudo do CAQi, foi incorporado pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) –, mostrou a necessidade de investimento na ordem de 10,403% do PIB 

em educação pública. 

 

Ao aplicar erroneamente o mecanismo do CAQi à sua planilha de custos, o deputado Angelo Vanhoni 

alcançou um valor equivalente a 8% do PIB que precisa ser investido em educação pública. 

 

Em outro esforço de cálculo, na audiência pública de Financiamento da Educação no PNE, o professor 

José Marcelino Rezende Pinto (USP/Ribeirão Preto) aferiu a necessidade de 10,01% do PIB para a 

realização do direito constitucional à educação pública de qualidade. Já o professor Nelson Cardoso do 

 



469 

 

Amaral (UFG) demonstrou que, com 10% do PIB o Brasil alcançaria a média do investimento por 

aluno/ano dos países pesquisados pela OCDE e pelo Factbook da CIA (Agência de Inteligência dos EUA) 

em 2030. No entanto, se aplicasse 7% do PIB, alcançaria essa média apenas em 2050. Investir menos do 

que o patamar de 10% do PIB em educação pública significa, precisamente, oferecer uma educação de 

baixa qualidade a quatro gerações de brasileiros e brasileiras. 

 

Sala da Comissão,                                                                                                  de 2011. 
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