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RESUMO 

Esta dissertação parte da perspectiva que a universalização do acesso à educação 

não foi suficiente para a superação das desigualdades sociais de origem e das 

desigualdades de oportunidades educacionais (COLEMAN, 1966; BOURDIEU e 

PASSERON, 1982; CASSASSUS, 2002; BROOKE & SOARES, 2008; COLEMAN, 

2011). Para atender a este fim, seria necessário, portanto, introduzir mecanismos de 

correção dessas desigualdades no sistema educacional, isto é, adotar princípios 

equalizadores que estabeleçam procedimentos de discriminação positiva para dar 

mais vantagens aos que estão em desvantagem e, com isto, promover justiça social 

no ambiente escolar com consequentes reverberações para o conjunto da sociedade 

(RAWLS, 1997 DUBET, 2001, 2004, 2008; CRAHAY, 2002, 2013). Com base nesta 

discussão teórica e normativa, foi elaborada a seguinte pergunta de pesquisa: quais 

princípios ou visões de justiça estão contidos no desenho de programas educacionais 

e como eles são operacionalizados no momento da implementação? Para responder 

a essa pergunta, estabeleceu-se um duplo objetivo: analisar o desenho institucional 

de um conjunto de programas executados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), bem como explorar a relação entre a formulação e a 

implementação de um programa específico, o Proinfância, no município de Natal, 

visando verificar como os princípios mobilizados no desenho institucional se refletem 

ou não na execução desta política. Adotou-se uma abordagem qualitativa que 

combinou as técnicas de revisão bibliográfica dos princípios de justiça na discussão 

clássica da filosofia política e de justiça na escola, análise documental de legislações 

e boletins de política social, análises estatísticas descritivas, bem como aplicação e 

análise de entrevistas semiestruturadas com gestores e ex-gestores do FNDE e da 

Secretaria Municipal de Educação de Natal. Os resultados obtidos evidenciam que, 

do conjunto de programas analisados a partir do modelo de princípios de justiça, 

nenhum programa é orientado pelo princípio de justiça meritocrático, dois são 

orientados exclusivamente pelo princípio igualitário, quatro pela combinação dos 

princípios igualitário e equitativo e dois exclusivamente pelo princípio equitativo. 

Ademais, foi possível identificar desafios no processo de implementação do 

Proinfância no município de Natal, em que os principais gargalos de implementação 

apontados por gestores foram: as dificuldades de construção das creches, em virtude 

da existência de poucas construtoras dispostas a executar o projeto, a forma 

problemática de transferência de recursos, o recorrente problema da falta de terrenos 



públicos adequados as especificidades do projeto e com comprovação da 

dominialidade e a baixa capacidade técnica-burocrática dos municípios. Contudo, 

percebeu-se que, apesar dos fatores supracitados, a implementação do programa 

conseguiu atender ao princípio de justiça equitativo desenhado na formulação, tendo 

em vista que, das 12 Creches construídas no município com recursos oriundos do 

Proinfância, 10 estão localizadas nas Regiões Administrativas Norte e Oeste, área 

que concentra a população com menor poder aquisitivo da cidade e 2 estão 

localizadas na Região Administrativa Sul, a mais rica da cidade, mas que possui 

enclaves urbanos e as Creches foram construídas, inclusive em uma área de 

conjuntos habitacionais, evidenciando, portanto, o critério de priorização de famílias 

em locais de maior situação de vulnerabilidade. 

 

Palavras-chave: Princípios de justiça e equidade; Programas educacionais; FNDE; 

Formulação; Implementação; Proinfância. 

  



ABSTRACT  

This dissertation assumes the perspective that universal access to education is not 

enough to overcome educational and social inequalities of origin (COLEMAN, 1966; 

BOURDIEU and PASSERON, 1982; CASSASSUS, 2002; BROOKE & SOARES, 

2008; COLEMAN, 2011). In order to achieve this, it is necessary to deliberately adopt 

mechanisms that correct inequalities, specifically equalizing principles that could 

produce positive discrimination by giving more advantages to those who are at a 

disadvantage and, thus, to promote social justice in the school environment with the 

consequent reverberations for society as a whole, aiming at real equality (RAWLS, 

1971; DUBET, 2001, 2004, 2008; CRAHAY, 2002, 2013). Based on this theoretical 

and normative discussion, we have the following research question: what principles or 

visions of justice are contained in the design of educational programs in Brazil and how 

are they are operationalized at the time of implementation? To answer this question, a 

double objective was established: to analyze the institutional design of a set of 

programs executed by the National Education Development Fund (FNDE) as well as 

to analyze the relationship between the formulation and implementation of a specific 

program, the Proinfância, in the municipality of Natal, in order to verify how the 

principles mobilized in the institutional design are reflected or not in the execution of 

this policy. Methodologically, a qualitative approach was adopted which combined 

technics of bibliographical revision concerning both the principles of justice in the 

classical discussion of political philosophy and the justice at school, document analysis 

of legislations and social policy reports, statistical descriptive analysis, as well as the 

application and analysis of semi-structured interviews with managers and former 

managers from FNDE and the Municipal Secretariat for Education of Natal. The results 

from the set of programs analyzed by the framework of principles of justice emphasize 

that no program is oriented by the meritocratic principle of justice, two of them are 

oriented exclusively by the equalitarian principle, four of them are oriented by the 

combination of both equalitarian and equitable principles and two of them exclusively 

by the equitable principle. Furthermore, it was possible to identify challenges within the 

implementation process of Proinfância in Natal, of which the main implementation 

struggles indicated by managers were: the challenges of construction of daycare 

centers, due to the existence of few constructors willing to execute the project, the 

problematic frame of resource transfers, the recurrent problem of lack of adequate 

public terrains for the project and with confirmation of ownership and the low technical-



bureaucratic capacity of municipalities. However, it was perceived that, despite the 

above-mentioned factors, the implementation of the program managed to meet the 

principle of equitable justice designed in the formulation, bearing in mind that, of the 

12 Day Care Centers built in the municipality with resources from Proinfancia, 10 are 

located in the North and West Administrative Regions, an area that concentrates the 

population with the lowest purchasing power in the city and 2 are located in the South 

Administrative Region, the richest in the city, but which has urban enclaves and the 

Nurseries were built, including in a area of housing estates, thus evidencing the 

criterion of prioritizing families in places of greatest vulnerability.  

 

Keywords: Equitable and Justice Principles; Educational Programs; FNDE; 

Formulation; Implementation; Proinfância. 
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INTRODUÇÃO  

 

No interior do debate sobre o papel da educação na transformação de 

indivíduos e sociedades existem várias correntes interpretativas: desde aquelas que 

creditam o fator explicativo do desempenho escolar às posições sociais existentes em 

uma sociedade até as que afirmam que a gestão pública e as escolas têm um papel 

importante na redefinição de arranjos sociais.  

Na primeira perspectiva, a escola (ou a educação) não faz nenhuma diferença 

para as posições e hierarquias sociais existentes. Mais do que isso, os autores dessa 

corrente argumentam que além dos sistemas educacionais não serem suficientes para 

promover mobilidade social são responsáveis por reproduzir as desigualdades sociais 

existentes e também por gerar desigualdades educacionais (COLEMAN, 1966; 

BOURDIEU; PASSERON, 1982; CASSASSUS, 2002; BROOKE; SOARES, 2008; 

COLEMAN, 2011). 

Em contrapartida, há outras correntes teóricas que argumentam que as 

políticas educacionais podem adotar mecanismos de correção das desigualdades, isto 

é, princípios equalizadores que objetivem dar mais vantagens aos que estão em 

desvantagem e, com isto, promover justiça social no ambiente escolar com 

consequentes reverberações para toda a sociedade, visando uma igualdade real 

(DUBET, 2001, 2004, 2008; CRAHAY, 2002, 2013; RIBEIRO, 2012). 

Partindo da premissa que a escola faz diferença no arranjo social e que, ainda 

que as desigualdades sociais existentes não possam ser totalmente eliminadas 

somente pela escola, a adoção de princípios de justiça que defendem a correção das 

desigualdades sociais pode, ao menos, garantir uma sociedade menos desigual, a 

presente dissertação explora os princípios de justiça que podem ser utilizados como 

norteadores para o desenho e gestão das políticas educacionais desde a sua gênese 

nas esferas nacional, estadual, municipal até a sua implementação nos 

estabelecimentos de educação básica pública do país, aplicando esta discussão à 

análise do desenho institucional e implementação de programas educacionais 

executados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

À vista disso, o presente trabalho buscou responder a seguinte questão 

norteadora: quais princípios ou visões de justiça estão contidos no desenho de 

programas educacionais e como eles são operacionalizados no momento da 

implementação? Para responder a essa pergunta, estabeleceu-se um duplo objetivo: 
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analisar o desenho institucional de um conjunto de programas executados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como explorar a relação 

entre a formulação e a implementação de um programa específico, o Proinfância, no 

município de Natal, visando verificar como os princípios mobilizados no desenho 

institucional se refletem ou não na execução desta política.  

Para atender a este objetivo, esta dissertação, além desta introdução, 

apresenta mais sete seções: um primeiro capítulo acerca dos procedimentos 

metodológicos da pesquisa; um segundo capítulo intitulado “Princípios de Justiça e 

Justiça na Escola”, em que é apresentado alguns dos principais argumentos dessa 

discussão teórica; o terceiro capítulo “Os Princípios de justiça norteadores dos 

programas educacionais executados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação” que objetiva classificar os programas educacionais de acordo com os 

princípios de justiça observados no capítulo 1; o quarto capítulo que trata da 

implementação do Proinfância em Natal (RN) e a sua relação com a formulação; as 

conclusões da dissertação onde são retomados os principais aspectos discutidos e os 

achados gerais do estudo; as referências consultadas e, por fim, os apêndices da 

dissertação.  
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1. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Este capítulo tem por objetivo destacar alguns aspectos acerca da natureza e 

do desenho da pesquisa desta dissertação e dos procedimentos metodológicos 

realizados. Inicialmente, cabe elucidar que os fenômenos sociais são complexos. De 

acordo com Ragin (2014), a complexidade causal dos fenômenos sociais se dá por 

três fatores: causas múltiplas, contexto/conjuntura e as diferentes combinações 

causais.  

De modo mais claro, o que Ragin (2014) afirma é que os fenômenos sociais 

não possuem explicações causais simples, como fator X gera fenômeno Y, mas, ao 

contrário, ocorrem como resultado da soma de, no mínimo, duas causas que se 

associam para gerá-lo, bem como podem ser resultados de diferentes combinações 

de diferentes causas, levando ao mesmo efeito (a+b=Y; a+b+x=Y; a+x=Y). Além 

dessa possibilidade de diferentes combinações gerarem o mesmo fenômeno, a 

presença ou a ausência de determinada causa depende de fatores conjunturais 

relacionados ao ambiente em que as causas estão sendo combinadas para gerar o 

fenômeno social.  

Diante disso, pode-se afirmar que entender fenômenos sociais, mesmo não 

sendo simples, é possível desde que os percursos metodológicos trilhados estejam 

adequados aos objetivos da pesquisa. Assim, para esta pesquisa, optou-se por uma 

abordagem qualitativa orientada a casos que, ainda conforme o referido autor, possui 

dois objetivos principais: entender o peso e o significado histórico dos fenômenos 

sociais e conhecer as suas causas em profundidade (RAGIN, 2014).  

Partindo dessa perspectiva mais ampla, o presente trabalho foi estruturado a 

partir da seguinte pergunta de pesquisa: quais princípios ou visões de justiça estão 

contidos no desenho de programas educacionais e como eles são operacionalizados 

no momento da implementação? Como objetivo, estabeleceu-se um duplo objetivo: 

analisar o desenho institucional de um conjunto de programas executados pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como explorar a relação 

entre a formulação e a implementação de um programa específico, o Proinfância, no 

município de Natal, visando verificar como os princípios mobilizados no desenho 

institucional se refletem ou não na execução desta política.  

Para atender ao objetivo proposto, foram realizados diferentes procedimentos 

metodológicos. Inicialmente, para subsidiar a construção da parte teórica desta 
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dissertação, foi realizada a pesquisa bibliográfica em artigos, dissertações, teses e 

livros que abordassem temas como desigualdades educacionais, igualdade de 

oportunidades, justiça, justiça social, justiça na escola, equidade e programas 

educacionais, buscando mapear o debate sobre as desigualdades no ambiente 

escolar e, posteriormente, sobre os princípios de justiça na escola. 

 A pesquisa foi realizada a partir das plataformas Google Acadêmico, 

repositórios de Universidades Públicas e na Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), assim como no acervo da Biblioteca Central Zila Mamede da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O levantamento bibliográfico e as 

contribuições da banca no momento da qualificação resultaram na definição das obras 

de Rawls (1971), Dubet (2001; 2004; 2008) e Crahay (2002; 2013) como principais 

referências para esta dissertação, assim como o estudo de Ribeiro (2012) que foi o 

ponto de partida para o desenho desta dissertação, visto que aplica as discussões de 

da Teoria de Justiça de Rawls (1971) e dos conceitos e princípios de justiça na escola 

para pensar redes educacionais públicas mais justas no contexto da educação básica 

brasileira, analisando, de modo específico, o caso do ensino fundamental no estado 

de São Paulo.   

A partir disso, foi possível identificar três princípios de justiça: o meritocrático, 

o igualitário e o equitativo que, posteriormente, foram trabalhados enquanto categorias 

analíticas. Tais termos, quando consultados e analisados, apresentaram-se de forma 

literal, utilizando-se as mesmas nomenclaturas, ou sendo entendidos como 

equivalentes por meio de termos correlatos, a partir de classificação feita pela 

pesquisadora.  

Posteriormente, após a definição das categorias analíticas, foi iniciada a fase 

de construção da parte empírica da dissertação que consiste na análise do desenho 

institucional de programas educacionais. Para isso, optou-se por mapear e analisar 

os Boletins de Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

de 2000 a 2019, disponível online, além das legislações e dos documentos oficiais 

sobre os programas educacionais executados pelo FNDE e coordenados pelo 

Ministério da Educação (MEC), empregando a técnica de análise documental neste 

processo.  

De acordo com Cortes (1998, p. 9), a análise documental ou a coleta de 

documentos é um procedimento que não apresenta grandes dificuldades de ser 

realizado e que possui como pontos positivos o fato de não ser passível de 
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“distorções” ou “interferências” do pesquisador, mas que também exige cautela e 

atenção do investigador para não deixar de lado a análise de documentos importantes 

e, principalmente, a natureza desse documento e o objetivo que levou à sua 

elaboração.  

Dessa forma, a pesquisa documental foi empregada para viabilizar a análise do 

desenho institucional do conjunto de programas selecionados para este estudo e 

assim identificar quais princípios de justiça são mobilizados no desenho institucional 

de cada programa educacional analisado. Destaca-se que foram escolhidos os 

programas executados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tendo 

em vista que, em princípio, o papel desse órgão federal é ser redistributivo e 

compensatório para os entes subnacionais. Após a realização desses procedimentos, 

foi possível então classificar os programas educacionais de acordo com o/os 

princípios de justiça que o orientam: meritocrático, igualitário e/ou equitativo. 

Em seguida, foi escolhido, dentre o conjunto de programas analisados, um 

programa educacional que trazia em seu escopo princípios de justiça como equidade 

no momento da formulação para análise da operacionalização deste princípio no 

momento da implementação. Evidencia-se que foi escolhido o princípio de justiça 

como equidade por este ser essencial para a promoção de justiça devido ao seu foco 

claro na correção das desigualdades. 

À vista disso, foi escolhido o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição 

de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) por 

trazer em seu desenho institucional princípios de justiça como equidade, a partir do 

critério de priorização de municípios com maiores indicadores de vulnerabilidade 

social, associado ao princípio da justiça igualitária, bem como por possuir um desenho 

institucional que possibilitava um melhor comparativo entre a formulação e 

implementação dentre os programas analisados.   

Cumpre ressaltar que mobilizar princípios de justiça para análise de 

implementação é algo bastante complexo do ponto de vista teórico e empírico, de 

modo que a escolha do Proinfância deu-se também porque objetiva combater um 

problema claro e pragmático: expandir o número de creches e pré-escolas para 

resolver o problema das desigualdades de acesso à educação infantil, priorizando, 

dentre outros grupos, municípios com maior vulnerabilidade social. 

Para o estudo da implementação do Proinfância, escolheu-se o foco no estado 

do Rio Grande do Norte e, de modo mais específico, no município de Natal. O estado 
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do Rio Grande do Norte foi escolhido para que esta dissertação contribuísse com o 

esforço conjunto de pesquisadores do Projeto de Pesquisa “Escolhas Políticas e 

Implementação de Políticas: promoção da equidade ou reprodução das 

desigualdades?” de compreender o panorama educacional do estado. Para análise 

dos dados a nível de estado, optou-se por utilizar a divisão por Região Geográfica 

Intermediária (RGInt) do IBGE que divide o Estado do Rio Grande do Norte em 3 

grandes cidades-polo, sendo elas Caicó, Natal e Mossoró. 

Além disso, destaca-se que o município de Natal foi escolhido para a análise 

em profundidade devido à combinação de alguns fatores: o município ter aderido ao 

Programa logo no início de sua formulação; por ser o município do Rio Grande do 

Norte que recebeu um maior volume de recursos do Programa; e pela desigualdade 

socioespacial presente no município possibilitar testar algumas diretrizes da 

formulação do programa no momento da implementação em escala intramunicipal.  

Assim, para esta fase da pesquisa, foram analisados dados do Censo Escolar 

de 2008 a 2017; dados fornecidos pelo FNDE, a partir da Lei de Acesso à Informação; 

dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação de Natal; e foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com gestores e ex-gestores do FNDE e da Secretaria 

Municipal de Educação de Natal.  

Os dados do Censo Escolar, por um lado, consistiam em: quantitativo de 

escolas por municípios de 2008 a 2017 para Creche e Pré-escola; e quantitativo de 

matrículas por municípios de 2008 a 2017 para Creche e Pré-escola. Os dados 

repassados pelo FNDE, por outro lado, eram formados por: municípios que receberam 

recursos do PROINFÂNCIA repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação no recorte temporal de 2008 a 2017; e quantitativo de recursos recebido 

por município no recorte temporal de 2008 a 2017. Já os dados repassados pela 

Secretaria Municipal de Educação de Natal consistiam na lista dos CMEI’s do 

município com localização e outras informações, assim como a caracterização se o 

CMEI foi construído a partir de recursos do FNDE e do Programa Proinfância.  

Após essa análise, foram realizadas 6 entrevistas, buscando complementar as 

informações encontradas a partir dos relatos de gestores e ex-gestores. Dessas 6 

entrevistas, uma foi exploratória e foi realizada com a Secretária Executiva da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. Das cinco restantes, três 

foram realizas com gestores e ex-gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (Entrevistados 1, 2 e 3) e duas foram realizadas com gestores da 
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Secretaria Municipal de Educação (Entrevistados 4 e 5). O termo de consentimento 

livre e esclarecido pode ser observado no apêndice F desta dissertação e os roteiros 

nos apêndices G e H.  

Cabe destacar que para os gestores do FNDE o objetivo era captar qual a visão 

destes sobre o FNDE e o Programa Proinfância, focando nos desafios para a 

implementação destes, na percepção se foi possível atingir os objetivos do programa 

e também ao critério de priorizar famílias vulneráveis. Já para os gestores municipais, 

o foco era entender como foi o processo de implementação do Programa no município 

de Natal, os principais desafios e o andamento das obras. Destaca-se que optou-se 

por apresentar alguns trechos da fala dos entrevistados para ilustrar os dados 

coletados. Para a análise das entrevistas, foi empregada a técnica de análise do 

conteúdo (CORTES, 1998).  
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2. PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA E DE JUSTIÇA NA ESCOLA 

 

Neste capítulo, será realizada a discussão acerca dos princípios de justiça, 

partindo de uma análise mais abstrata, de acordo com John Rawls (1971), para uma 

visão aplicada ao ambiente escolar, baseada nas obras de Dubet (2001; 2004; 2008) 

e de Crahay (2002; 2013). Cabe destacar que este desenho parte do trabalho de 

Ribeiro (2012) que, pioneiramente, mobiliza a Teoria de Justiça de Rawls e os 

conceitos  e princípios de  justiça na escola dos autores Dubet e Crahay para analisar 

a educação básica brasileira, focando, mais especificamente, em redes públicas 

municipais mais justas de ensino fundamental no estado de São Paulo.  

Para isso, este capítulo está subdividido em duas seções. A primeira apresenta 

a discussão de justiça a partir do arsenal teórico de Rawls construído no livro “Uma 

Teoria de Justiça” publicado originalmente em 1971, mas que neste estudo foi 

utilizada a edição de 1997, buscando compreender o que é justiça na concepção deste 

autor e considerando suas concepções e princípios que, de forma direta ou indireta, 

influenciaram as concepções modernas de justiça. 

Já a segunda seção expõe uma proposta teórica que analisa o sistema 

educacional a partir de princípios de justiça, considerando que a escola, se adotar 

determinados princípios de justiça, pode ser um espaço de promoção de justiça social. 

Assim, esses estudos discutem ‘justiça na escola’. Para uma melhor organização, esta 

segunda seção está dividida em três subseções, em que a primeira traz uma síntese 

dos principais achados de Dubet (2001; 2004; 2008), que se baseia nas teorias 

formuladas de Rawls (1971), repensando-a e inserindo novos elementos para o 

contexto educacional; a segunda abarca as reflexões de Crahay (2002; 2013), que 

tem a sua discussão de justiça partindo de Aristóteles. Destaca-se que, embora 

possuam pontos de partida diferentes, os dois autores trazem elementos analíticos 

que fortalecem o debate sobre justiça no ambiente escolar e se conectam. Por essa 

razão, a última subseção consiste nas intersecções analíticas dos dois pesquisadores 

e na síntese teórica que norteou as análises empíricas que serão apresentadas nos 

próximos capítulos. 
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2.1.  A TEORIA DE JUSTIÇA DE JOHN RAWLS 

 

Em uma teoria de justiça (1997), John Rawls propõe uma nova concepção de 

justiça que se baseia no contrato social. De forma mais ampliada que o escopo da 

teoria contratualista, porém, o especialista formula a sua teoria de justiça, a partir de 

alguns elementos como o liberalismo e o igualitarismo, mas também de justiça 

distributiva, em que há uma preocupação e uma aplicação da teoria sobre os bens 

nomeados como primários, que consistem naqueles que podem ser distribuídos, bem 

como os bens que são diretamente afetados pela distribuição do primeiro grupo. As 

oportunidades educacionais são exemplos do primeiro grupo e o conhecimento 

adquirido exemplo do segundo (VITA, 1999). É essa preocupação com a distribuição 

dos bens que norteia a Teoria de Justiça Rawlsiana.  

Para Rawls (1997, p. 4), a justiça “[...] é a primeira virtude das instituições 

sociais”, porque cabe a ela definir os direitos e os deveres dos cidadãos, além dos 

custos e das vantagens da cooperação social, sendo esse um princípio da justiça 

social. Um aspecto relevante elucidado na sua concepção de justiça é que os 

princípios de justiça social devem ser aplicados nas desigualdades sociais de origem. 

É importar citar que, para muitos estudiosos, as desigualdades de origem podem ser 

consideradas “naturais” e, portanto, não precisam ser corrigidas, porém, para Rawls 

isso pode configurar-se como injustiça social. Por causa desse argumento, foi 

escolhida a percepção de justiça deste autor para esta dissertação.  

Dessa forma, a concepção de justiça de Rawls (1997) pauta-se na justiça social 

e na ideia de que os indivíduos que procuram pactuar o contrato social são racionais 

e possuem interesses pessoais. Por essa razão, no momento da pactuação, esses 

indivíduos precisam estar em uma posição original de igualdade para que os princípios 

de justiça presentes no contrato social beneficiem a todos e, ao mesmo tempo, a cada 

um individualmente. Essa posição original de igualdade só pode ser obtida por meio 

do ‘véu da ignorância’.  

O véu da ignorância consiste em uma situação abstrata que pode ser expressa 

como uma situação inicial e hipotética, em que os indivíduos que estão formulando o 

contrato social não conhecem seus bens e habilidades ou mesmo a posição que irão 

ocupar na sociedade. Seria somente desta forma ou com esta premissa que o contrato 

pactuado entre os indivíduos não será formulado de forma a atender o seu interesse 

individual em detrimento dos interesses coletivos (RAWLS, 1997).  
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Após postular esses aspectos introdutórios, Rawls (1997) introduz dois 

elementos na discussão: os dois princípios de justiça que norteariam a organização 

social. O primeiro princípio diz respeito às liberdades e o segundo às desigualdades. 

O primeiro princípio expressa-se no argumento de que “cada pessoa deve ter um 

direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja 

compatível com um sistema semelhante de liberdades para as outras” (RAWLS, 1997, 

p. 64). Em outras palavras, em uma sociedade estruturada de maneira justa, todas as 

liberdades fundamentais devem ter o mesmo peso, isto é, deve haver paridade e ser 

aplicadas a todos independente de hierarquias ou status sociais.  

Já o segundo princípio pode ser expresso como 

 

[...] as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo 
que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos 
dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessível 
para todos (RAWLS, 1997, p. 64). 

 

Esse princípio vincula-se à questão da distribuição da riqueza e das estruturas 

sociais de poder, em que o autor apoia-se no argumento utilitarista para afirmar que a 

riqueza não precisa ser dividida de forma igualitária, mas de modo que, mesmo não 

sendo igual, seja justo, isto é, de forma favorável para todos e que os cargos de poder 

devam ser alcançáveis a todos. 

Nesse sentido, o segundo princípio pode ser interpretado de três formas: a) 

sistema de liberdade natural; b) igualdade liberal; c) igualdade democrática. Essas 

formas de interpretar esse princípio de justiça apresentados pelo autor não são 

excludentes entre si, porém, levam a interpretações finais diferentes, em que o autor 

afirma que as duas primeiras correntes são insuficientes de acordo com a sua visão 

de justiça, defendendo, portanto, a interpretação a partir da igualdade democrática. 

Para a interpretação do sistema de liberdade natural, um sistema será 

considerado justo se a estrutura básica da sociedade estiver baseada no princípio da 

eficiência de Pareto1 e se os cargos de comando estiverem disponíveis para aqueles 

que são capacitados disputarem a partir de uma livre concorrência, imprimindo um 

 
1O princípio da eficiência, ou o princípio da Otimalidade de Pareto, consiste em: “determinada 

configuração é eficiente sempre que é impossível modificá-la para melhorar a situação de algumas 
pessoas (pelo menos uma) sem, ao mesmo tempo, piorar a situação de outras pessoas (pelo 
menos uma)” (RAWLS, 19977, p.81, grifo nosso). 
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caráter meritocrático para a disputa. Contudo, para que esta concepção seja 

efetivada, pressupõe-se a existência de uma economia de livre mercado e uma 

condição de igual liberdade para que seja justa a divisão das carreiras baseada nos 

talentos (RAWLS, 1997). 

Em outras palavras, o sistema de liberdade natural requer a existência de uma 

igualdade formal de oportunidades. Nos termos do Rawls (1997), essa igualdade de 

oportunidades significa igualdade de direitos de acessar as posições sociais de poder 

e de prestígio. Essa interpretação, um tanto quanto utópica, é marcada por injustiças 

sociais, como evidenciado pelo próprio filósofo citado, pois negligencia as 

desigualdades de origem que impactam diretamente no acesso à essas posições de 

poder. 

Para corrigir essas questões, há a formulação da segunda interpretação, 

intitulada como igualdade liberal, que permuta a ideia da igualdade formal de 

oportunidades pela igualdade equitativa de oportunidades. O princípio da igualdade 

equitativa de oportunidades defende que todos devem ter possibilidades reais e não 

apenas formais de chegarem ao posto que desejam, isto é, deve-se considerar as 

desigualdades sociais de origem e as desvantagens por ela geradas nesse contexto 

de acesso às oportunidades. 

Contudo, esse modelo interpretativo também não pareceu suficiente, porque a 

distribuição de bens ainda consideraria o talento, o que se caracterizaria como injusto 

para aqueles que nasceram sem determinadas aptidões naturais. Desse modo, 

emerge a interpretação democrática que combina o princípio da igualdade equitativa 

de oportunidades com o da diferença. 

Essa terceira interpretação apoia-se na ideia de que, além de promover uma 

igualdade equitativa de oportunidades, em um sistema justo, os mais afortunados 

podem ter aspirações sociais mais elevadas, mas só serão justas se elevarem as 

expectativas dos que estão em situação de menor prestígio e maior vulnerabilidade 

social. Prescindindo da explicação matemática explicitada pelo autor, tem-se que as 

aspirações mais altas que o segmento mais abastado da coletividade social possui 

não podem ficar restritas para essa parcela da população, mas deve, no mínimo, 

espalhar-se para as demais camadas sociais, pois, somente dessa forma, a 

distribuição pode ser julgada justa (RAWLS, 1997). 

Apoiado nessas correntes interpretativas e do que foi postulado por elas, o 

segundo princípio de justiça é sintetizado a partir da declaração de que as 
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desigualdades devem ser vantajosas não só para os mais favorecidos, mas também 

para os menos favorecidos e, paralelamente, deve-se existir uma igualdade equitativa 

de oportunidades para que todos possam concorrer a posições sociais de maior 

prestígio em aberto. Assim, o primeiro e o segundo princípios (e os seus 

desdobramentos) corroboram para a formulação da teoria geral de justiça em que 

 

todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, e as 
bases sociais da auto-estima – devem ser distribuídos igualitariamente, a não 
ser que uma distribuição desigual de um ou de todos esses valores traga 
vantagens para todos (RAWLS, 1997, p.66). 

 

Embora a afirmação de desigualdades vantajosas apresente-se vaga e difícil 

de ser entendida ou visualizada em um contexto de menor grau de abstração, quando 

o especialista retoma o conceito da posição original, porém, a assertiva acima fica 

mais fácil de ser compreendida. Em síntese, o principal ponto que essa teoria ressalta 

é que há injustiça quando as desigualdades não são vantajosas para todos os 

membros do contrato social (ou de uma coletividade ou de uma sociedade), mas se, 

mesmo em um cenário díspar, existe um deslocamento positivo da posição original 

para todos, essa desigualdade é vantajosa (RAWLS, 1997). 

Em linhas mais gerais, pode-se afirmar que Rawls (1997) defende que para que 

exista uma condição de igualdade plena e real precisa-se corrigir primeiro as 

desigualdades injustas que, a seu ver, são as desigualdades sociais de origem e, após 

a correção dessas desigualdades, os indivíduos poderiam disputar de forma igualitária 

por espaços e posições sociais de poder e de prestígio que tragam vantagens para os 

membros do contrato social. Dessa forma, a equidade consistiria, para o autor, na 

correção das desigualdades injustas para que possa existir uma igualdade real. 

Assim, a discussão de Rawls (1997) acerca do que é justiça como equidade e 

do que são instituições justas transborda para diferentes contextos, inclusive para o 

ambiente escolar, a partir da aplicação, sobretudo, nas obras de Dubet (2002; 2004; 

2008) do princípio de justiça como equidade ao sistema educacional. Por essa razão, 

a discussão do que é equidade na percepção do autor é fundamental para esta 

dissertação e a definição de justiça na escola. 
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2.2.  PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA NA ESCOLA 

 

Historicamente, a educação das crianças foi pensada de diferentes formas ao 

longo dos séculos, devido, em grande medida, às próprias mudanças nas relações 

econômicas e sociais. Na Europa pré-industrial, os grandes núcleos familiares eram 

responsáveis pela subsistência e provisão de serviços essenciais para os seus 

membros, inclusive o educacional, configurando um modelo de “sociedade-

providência” ou “família-providência” (COLEMAN, 2011, p.138). 

Em outros termos, nesse período, a educação infantil era papel exclusivo da 

família. Com isso, as crianças tinham acesso ao conhecimento entendido como 

fundamental para a sua sobrevivência, isto é, as crianças de classes menos abastadas 

aprendiam o ofício de seus pais que, em muitos casos, era o mesmo dos avós e 

bisavós. Já as crianças pertencentes a famílias de classes mais abastadas tinham 

acesso à educação privada que começou a se expandir com o crescimento da classe 

comercial (COLEMAN, 2011). 

Esse cenário, ainda de acordo com Coleman (2011), gerava uma 

impossibilidade de mobilidade e de ascensão social das crianças pobres que estavam 

destinadas a trabalhar no contexto familiar, continuando o ofício de seus pais, porque, 

além das dificuldades de acesso a outro tipo de educação, isso era ensinado e visto 

como um conhecimento socialmente útil.  

Após a revolução industrial, um novo modelo de sociedade estava surgindo e, 

nas classes menos favorecidas, muitos responsáveis pelo núcleo familiar deixaram os 

seus ofícios passados de geração a geração e foram para as fábricas em busca de 

um padrão melhor de vida ou simplesmente por perderem seus espaços. 

Consequentemente, por um lado, o tempo ficou mais escasso e a tradição de repassar 

o ofício de pai para filho menos valorizada e, por outro, a ideia de um conhecimento 

mais amplo e geral passa a ser a demanda desse novo arranjo social.  

Diante disso, passa a ser necessário um sistema de ensino público para ensinar 

às crianças os conhecimentos entendidos como básicos para uma formação mais 

ampla, isto é, que possa repassar mais que o conhecimento dos seus pais, tanto em 

termos de profissão, quanto em outros conhecimentos. O objetivo desse sistema 

público consiste em qualificar a mão de obra nas sociedades industriais para ocupar 

as vagas de trabalho geradas pela Revolução Industrial (COLEMAN, 2011). 
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É somente a partir do século XX que, ainda conforme Coleman (2011), a ideia 

de promover a igualdade de oportunidades educacionais gerais para todas as crianças 

começa a ganhar força, entendida nesse contexto como igualdade de acesso à 

educação. De modo mais claro, nesse século começa a se solidificar a ideia de uma 

escola para todos e de massificação do ensino, objetivando democratizar o ensino e 

o acesso à educação formal, antes privilégio das classes mais abastadas. Entretanto, 

é apenas após a Segunda Guerra Mundial que esse ideal inicia o processo de 

concretização (CRAHAY, 2002).  

Assim, a instituição escolar passa a ser avaliada um ambiente de divulgação 

do conhecimento reconhecido como socialmente importante e, portanto, viabilizadora 

da mobilidade social. Nesse processo de democratização do acesso ao ensino, os 

governos preocuparam-se com dois grandes temas: a igualdade e a qualidade da 

oferta do serviço educacional. Dessa forma, tanto a igualdade na oferta do serviço 

educacional, quanto a qualidade da educação eram pensadas como sinônimos de 

acesso à educação. Em outros termos, pensava-se em expandir cada vez mais a 

oferta educacional, para conquistar a igualdade de oportunidades educacionais e, 

como consequência, a qualidade da educação seria alcançada (COLEMAN, 2011, 

p.139). 

Contudo, percebe-se posteriormente, a partir dos estudos clássicos da 

sociologia da educação, que garantir o acesso à educação não é condição suficiente 

para assegurar a entrada e a permanência de todos os alunos na escola e nem a 

igualdade de oportunidades educacionais, mas consiste apenas no primeiro passo 

(COLEMAN, 1966; BOURDIEU; PASSERON, 1982; CASSASSUS, 2002; BROOKE; 

SOARES, 2008; COLEMAN, 2011). Esses estudos mostram os muitos desafios 

inerentes a consolidação de um sistema público de educação, especialmente em 

sociedades marcadas por grandes desigualdades sociais e, como consequência, 

também desigualdades educacionais  

O ponto central da discussão, portanto, é que para alguns desses estudos a 

escola seria pouco capaz de promover mudanças positivas na realidade de seus 

alunos, mas, por outro lado, apenas reproduziria as desigualdades sociais existentes 

devido aos vários mecanismos sociais difíceis de romper (BOURDIEU; PASSERON, 

1982). Por outro lado, outras correntes teóricas defendem que a escola pode sim 

cumprir com o objetivo inicial de criar possibilidades de mudanças e viabilizar a 

mobilidade social dos estudantes oriundos de classe menos favorecidas, desde que 
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incorpore elementos de justiça social, tornando-se uma escola justa (DUBET, 2004; 

CRAHAY, 2002,2013).  

Os pesquisadores dessa corrente, ainda que possuam diferentes pontos de 

partida e desdobramentos argumentativos, assim como diferentes visões sobre como 

resolver essa questão, consideram que as instituições de ensino por si só não 

consegue promover justiça sem que sejam pensadas formas de corrigir as 

desigualdades sociais e impedir a sua reprodução em diferentes instituições de base. 

Diante disso, emerge a problemática: qual seria a melhor forma de promover 

justiça social por meio do ambiente escolar? A resposta para essa questão, na 

percepção dos autores que serão apresentados a seguir, consiste na incorporação de 

princípios de justiça social nas diretrizes do sistema educacional e no próprio ambiente 

escolar.  

 

2.2.1.  Princípios de Justiça na Escola à luz de Dubet (2001; 2004; 2008) 

 

As obras de Dubet (2001; 2004; 2008), por se basearem nas teorias de justiça 

rawlsianas, seguem uma corrente do igualitarismo liberal, combinada com as 

discussões sobre desigualdades escolares com forte base nos achados da sociologia 

da educação, além de uma investigação intensiva para entender o sistema 

educacional francês e os seus desdobramentos para a sociedade. 

Ressalta-se que aqui não serão observadas as especificidades do sistema 

educacional francês, mas as concepções gerais que podem ser generalizadas para a 

análise dos diferentes sistemas educacionais ao redor do mundo e, de modo mais 

específico, o brasileiro, que é o foco desta investigação.  

Em um artigo sobre a democratização do ensino, Dubet (2008) inicia a análise 

da concepção da igualdade de oportunidades educacionais recuperando a discussão 

sobre a democratização do ensino e a instituição de ensino republicana, evidenciando 

os desafios desse modelo que, em sua percepção, não foi/é essencialmente justo, 

ainda que tenha promovido diversos avanços.  

Para o autor esse modelo promoveu avanços porque a igualdade de 

oportunidades educacionais tem como fundamento o mérito, visto que se defende que 

as competências e habilidades individuais devem ser o critério para o acesso às 

posições sociais de poder e de prestígio, promovendo a inserção das classes 

populares na escola.  
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A introdução do princípio de justiça meritocrático é essencial para romper com 

a estrutura de oportunidades condicionada ao nascimento e a impossibilidade de 

mobilidade social de pessoas oriundas das classes menos abastadas. Assim, o mérito 

tem o status de ser um princípio essencial de justiça, uma vez que o grau do seu 

sucesso deveria depender do seu esforço individual, e não do seu contexto familiar, 

como era até o século XVIII e início do século XIX (DUBET, 2004; 2008).  

O princípio de igualdade de oportunidades, de acordo com Dubet (2004; 2008), 

tem dois grandes pilares: a igualdade de acesso e o mérito. No que concerne ao 

primeiro, a igualdade de acesso está relacionada com a ideia de que a escola é justa 

“porque permitiu que todos os alunos entrassem na mesma competição” (DUBET, 

2004, p. 3).  

Não obstante, sem avaliar a importância que o princípio do mérito teve, 

sobretudo, no início da escolarização de massa, os estudos citados no capítulo um e 

as discussões apresentadas em Dubet (2008) demonstraram que o estabelecimento 

do mérito como princípio único de justiça escolar não é suficiente para firmar a justiça 

em um ambiente de ensino devido às desigualdades de origem e às variáveis de 

contexto e como estas impactam o desenvolvimento discente.  

Como um argumento complementar, em um artigo sobre as desigualdades, 

Dubet (2001) explica que as desigualdades são multiplicadas, tendo sua gênese não 

só na luta de classes, mas também em outras estruturas sociais que a geram e a 

fortalecem, chamando atenção para o fortalecimento das desigualdades sociais pelo 

próprio ambiente escolar e a insuficiência da igualdade pura. Assim, 

 

[...] a escola acrescenta às desigualdades sociais suas próprias 
desigualdades. Por muito tempo, pensamos que uma oferta igual pudesse 
produzir igualdade. Hoje percebemos que não só ela não é realmente igual, 
mas que sua própria igualdade pode também produzir efeitos não 
igualitários somados aos efeitos que ela deseja reduzir (DUBET, 2001, p. 
13, grifo nosso).  

 

Além disso, para que o mérito fosse a única variável para estabelecimento da 

justiça escolar, faz-se necessário uma oferta igualitária dos serviços educacionais, em 

que discentes de diferentes regiões, etnia e condição socioeconômica recebessem o 

mesmo ensino, além da existência de uma condição de plena igualdade social 

(DUBET, 2008). Ademais, há a própria crítica acerca da concepção do que é mérito e 
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de como medi-lo no ensino infantil quando as crianças ainda estão se desenvolvendo 

e começando a perceber as suas habilidades (DUBET, 2004). 

Dessa forma, sobre as análises específicas do sistema educacional francês, 

Dubet (2004; 2008) corrobora com o que já foi exposto: a igualdade de acesso não é 

suficiente para promover efetivamente uma igualdade de oportunidades educacionais, 

assim como o princípio meritocrático e o da igualdade pura. Então, se o modelo 

meritocrático vigente não é suficiente para promover a justiça em análise, o que é 

necessário ser feito?  

O pesquisador sugere a incorporação de instrumentos de discriminação 

positiva, visando a correção das desigualdades, assim como promover uma maior 

heterogeneidade no perfil dos discentes e auxiliar os alunos com maior dificuldade de 

aprendizado para incentivá-los a permanecer na escola, promovendo uma proteção 

social desses estudantes (DUBET, 2004; 2008).  

Desse modo, uma forma de garantir justiça na escola é oferecer aos alunos 

garantias mínimas, priorizando os que mais precisam. Isto é, o autor defende a 

incorporação de princípios de justiça como equidade a partir da correção das 

desigualdades de origem, pois o autor explica que precisam ser consideradas as 

desigualdades reais e que, para resolvê-las, faz-se necessário, em alguns casos, 

ultrapassar a igualdade pura para que a própria condição de igualdade seja 

estabelecida (DUBET, 2004; 2008). 

Nesse sentido, defende-se a necessidade de uma igualdade de base que 

possui duas características essenciais: a definição de conhecimentos mínimos para 

todos e uma nova concepção de justiça. Em outras palavras, objetiva-se garantir um 

bom ensino tanto aos alunos com melhores desempenhos quanto àqueles com 

dificuldades escolares e inseridos em contextos vulneráveis. Por essa razão, o 

conceito de igualdade de base está associado ao de equidade educacional (DUBET, 

2008).  

A discriminação positiva, como princípio que norteia a tipologia da igualdade 

de bases, é mobilizada para impedir que a instituição de ensino reproduza as 

desigualdades sociais e, consequentemente, prejudique ainda mais os menos 

favorecidos, colocando-os novamente em posições que dificultem a mobilidade social 

e impedindo o seu acesso aos bens sociais fundamentais (DUBET, 2004).  
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2.2.2. Princípios de Justiça na Escola a luz de Crahay (2002) 

 

A discussão de justiça na escola apresentada no livro Poderá a escola ser justa 

e eficaz? Da igualdade de oportunidades à igualdade dos conhecimentos, de 2002, 

apresenta os princípios de justiça que comumente orientam as ações dentro do 

contexto educacional e mais um princípio que, para Crahay (2002), seria a única forma 

de a instituição de ensino ser justa e, também, eficaz. 

Para tentar explicar e entender qual princípio de justiça está norteando as 

políticas educacionais, Crahay (2002) debate a justiça meritocrática e corretiva 

apoiado nas discussões realizadas por Aristóteles, complementando-a com 

Rousseau, Mill e Bobbio. Em seguida, mobiliza essas teorias para discorrer sobre as 

suas tipologias e pensá-las para diferentes contextos e políticas educacionais, 

valendo-se dos casos de diferentes países. 

Crahay (2002) corrobora com o argumento de Aristóteles que justiça e 

igualdade possuem a mesma essência e recupera as suas duas tipologias ou formas 

de igualdade: a igualdade geométrica (ou proporcional) e a igualdade aritmética que 

correspondem, respectivamente, a dois tipos de justiça: a distributiva e a corretiva. Na 

justiça distributiva, que equivale à igualdade geométrica, a recompensa é de acordo 

com a contribuição do indivíduo para a sociedade. Quem contribui mais ganha mais.  

Já na justiça corretiva, ou igualdade aritmética, defende-se que todos recebam 

o mesmo tratamento, independente do seu grau de contribuição para a coletividade 

social. Ainda que essas questões tenham sido formuladas, focando no cenário 

econômico, Crahay (2002) afirma que elas podem ser transportadas para o contexto 

educacional, tendo em vista que esse pode ser um instrumento de atenuação das 

desigualdades, e não de reprodução. 

Para rebater o argumento daqueles que defendem uma igualdade proporcional 

ou geométrica, Crahay (2002) recorre aos argumentos de Rousseau da desigualdade 

civil proporcional à desigualdade natural que desemboca na ideia da equidade 

naturalista para corrigir as desigualdades existentes, sobretudo ao que ele chama de 

desigualdade moral. Continuando a sua argumentação, Crahay (2002) vale-se de 

Bourdieu para comentar sobre a superioridade da justiça corretiva em relação à justiça 

distributiva e da discriminação positiva descrita por Touraine (1995), quando diz que 

 



 

36 
 

a ideia de igualdade só tem conteúdo democrático se for empregue 
ativamente, se apelar para a correção das desigualdades de fato por meio 
de uma intervenção vigorosa, por meio desta afirmativa ação a que, 
corajosamente, chamamos discriminação positiva (TOURAINE, 1995, 
p.64 apud CRAHAY, 2002, p. 50, grifo nosso). 

 
Entende-se, portanto, que, para que a igualdade seja atingida, um primeiro 

ponto é evitar que as desigualdades externas ao ambiente escolar, como, por 

exemplo, as desigualdades de origem, sejam potencializadas dentro do ambiente e 

com os atores escolares. Para isso, precisa-se, primeiro, que a escola oferte a todos 

o mesmo ensino, bem como forneça aos mais vulneráveis uma atenção especial, 

ou seja, aplique uma discriminação positiva ou um princípio de justiça corretiva.  

Assim como postulado por Dubet (2001; 2004; 2008). 

Por isso, em termos de contexto educacional, para Crahay (2002), justiça pode 

ser pensada por meio de três formas ou tipos: igualdade de oportunidades, de 

tratamento e/ou de conhecimentos adquiridos. Na primeira forma, o autor 

descreve que existe um foco na valorização e recompensa do aluno a partir do mérito; 

no segundo, da igualdade de tratamento, o foco está em ofertar um serviço igualitário 

para todos; e, no terceiro, igualdade de conhecimentos deve-se promover a igualdade 

no que tange às competências adquiridas no âmbito escolar pelos estudantes. 

O princípio da igualdade de oportunidades, de acordo com Crahay (2002), 

começa a ser fortalecido no século XIX, após a decisão da obrigatoriedade do ensino 

para todas as crianças, e objetiva tornar o acesso ao ensino mais democrático, isto é, 

crianças de diferentes origens sociais possam ir à escola e tenham “oportunidades de 

acesso a formações iguais” (CRAHAY, 2002, p. 54). 

O pesquisador supracitado afirma que este modelo tem como características a 

uniformização dos recursos para as instituições de ensino, a descentralização nos 

equipamentos educativos que visam a diminuir as disparidades entre as regiões e a 

garantia que alunos com bom desempenho escolar, independentemente de sua 

condição socioeconômica, devem ter acesso a uma formação de qualidade e com um 

número maior de anos de estudo. 

Paralelamente, de modo mais operacional, Crahay (2002) alega que uma 

tipologia regida pelo princípio da igualdade de oportunidades deve ter como resultado 

uma alta correlação entre o coeficiente de rendimento e o acesso às áreas nobres de 

educação e/ou a uma maior quantidade de anos de estudo, com o objetivo de 

evidenciar o mérito como o único critério de diferenciação entre os alunos, como posto 
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no quadro 1 em que o especialista apresenta os principais pontos do modelo da 

igualdade de oportunidades. 

 

Quadro 1 - Síntese da Igualdade de Oportunidades 

Nesta perspectiva 

Afirma-se Admite-se Denuncia-se Defende-se 

a existência de 

dons, de 

potencialidades 

ou de aptidões 

naturais. Estas 

definem o nível 

(o limite) que o 

indivíduo pode 

esperar atingir. 

os resultados 

desiguais, com a 

condição de que 

sejam 

proporcionais às 

aptidões iniciais, a 

existência de 

áreas de valor 

desigual e um 

tratamento 

desigual. 

o fato de que o 

mérito não seja o 

único critério de 

acesso às áreas 

nobres (...). 

uma detecção objetiva 

ou científica dos talentos 

e dos procedimentos 

científicos de orientação, 

uma igualdade de 

acesso aos cursos 

longos para crianças, 

com aptidões iguais, de 

meios favorecidos e 

desfavorecidos, uma 

escola por medida, ou 

seja, um sistema de 

opções variadas e áreas 

de ensino adaptadas às 

aptidões dos alunos e 

uma ajuda aos 

desfavorecidos dotados 

(bolsas, etc.). 

Fonte: retirado de Crahay com adaptações (2002, p. 55). 

 

O quadro 1 sintetiza os principais pontos do modelo de igualdade de 

oportunidades, em que existe uma ênfase no mérito como critério de acesso das 

crianças à escola de áreas nobres ou centrais e, portanto, com maior qualidade na 

educação e infraestrutura e a tolerância a resultados e tratamento desiguais.  

Essa visão de educação presente no paradigma de igualdade de oportunidades 

foi muito importante para o início da democratização do acesso à educação, uma vez 

que se pautava em uma igualdade de acesso das crianças à educação, independente 

de fatores externos. Contudo, ainda segundo Crahay (2002), esse modelo, além 

desse ideal democrático, também possui critérios meritocráticos à medida que 

anuncia a existência de dons e de aptidões naturais e defende a recompensa de 

acordo com o grau dessas aptidões.  
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Esse ideal meritocrático privilegia aqueles que, por variáveis como a origem 

social e o grau de escolarização dos pais, dominam com mais facilidade os códigos 

demandados pela instituição de ensino e o conhecimento reconhecido por ela como 

relevante, ecoando as desigualdades sociais existentes e elevando os seus efeitos 

como se fossem uma questão de habilidade natural ou de dons concedidos a alguns.  

Ademais, o segundo princípio consiste no Princípio da Igualdade de 

Tratamento, que, para Crahay (2002), pode se associar com o da igualdade de 

oportunidades, em que a igualdade de oportunidades teria maior aplicação no ensino 

primário, enquanto que o da igualdade de tratamento, no ensino secundário. Todavia, 

se o primeiro é pautado no mérito e defende a existência de dons e habilidades 

naturais, este modelo possui como base a igualdade na oferta dos serviços 

educacionais para que todos possam usufruir de um ensino semelhante, assim como 

declara que todos possuem a mesma capacidade inicial. Assim,  

 

[...] uma política educativa inspirada pelo ideal da igualdade de tratamento 
visa uma igual qualidade de ensino oferecido pelas escolas que derivam de 
um mesmo sistema de ensino. Desta forma, empenha-se necessariamente 
em homogeneizar as condições de ensino e, por conseguinte, tornar 
equivalentes, de uma escola para outra, a taxa de enquadramento dos 
alunos, a qualidade e a diversidade de dos locais e dos equipamentos 
pedagógicos (manuais, biblioteca, computadores, etc.) (CRAHAY, 2002, p. 
67). 

 

 Além disso, o pesquisador também alerta para a necessidade de, além de 

homogeneizar os equipamentos pedagógicos presentes nas instituições do mesmo 

sistema, a existência de uma visão dos gestores públicos orientada para a igualdade 

concretizada a partir da criação de políticas públicas que forneçam os meios 

necessários para a implementação de um modelo que adote essa tipologia, pois  

 

isto leva, em definitivo, a uniformizar os objetos (o conteúdo), os métodos e 
as condições de ensino. Devem, igualmente, cuidar da regulação do 
recrutamento das escolas e, de um modo especial, evitar que não aconteça 
uma segregação entre os estabelecimentos reservados aos ricos e os que 
acolhem os economicamente desprivilegiados (CRAHAY, 2002, p. 67). 

 

Nesse sentido, o princípio da igualdade de tratamento aborda esferas que não 

dizem respeito apenas ao ambiente escolar em si, mas a um nível mais estrutural, 

necessitando do engajamento dos gestores públicos tanto do alto escalão quanto da 

escola para que exista, de fato, uma homogeneidade e uma padronização nos objetos, 



 

39 
 

nos métodos e nas condições de ensino dentro dos ambientes escolares do mesmo 

sistema. O quadro 2 disposto abaixo apresenta a síntese do autor para esse princípio. 

 

Quadro 2 - Síntese da igualdade de tratamento 

Nesta perspectiva 

Afirma-se Admite-se Denuncia-se Defende-se 

a capacidade 

que todos têm 

para realizar as 

aprendizagens 

fundamentais e, 

por isso, para se 

beneficiar de um 

ensino de base. 

a existência de 

dons, de 

potencialidades ou 

de aptidões 

naturais e 

os resultados 

desiguais desde 

que os alunos 

tenham podido 

beneficiar-se de 

condições de 

aprendizagem de 

qualidade 

equivalente. 

a desigual qualidade 

do ensino, 

responsável por 

conhecimentos 

desiguais, 

 as escolas santuário 

e as escolas-gueto, 

as classes de níveis, 

as áreas explícitas e 

implícitas que geram 

uma qualidade de 

ensino desigual. 

a Escola Única ou o 

ensino 

compreensivo e, 

nomeadamente, o 

tronco comum para 

o ensino secundário 

inferior. 

Fonte: retirado integralmente de Crahay (2002, p. 68).  

 

Crahay (2002), apoiado em Dubet e Martucelli (1996), argumenta que, dentro 

das escolas, existem mecanismos discriminatórios que tendem a separar alunos, 

oferecendo condições melhores a alguns do que a outros e existindo, portanto, um 

“apartheid pedagógico” por meio da separação por sexo, da existência de instituições 

de ensino privadas e das escolas que pré-selecionam seus estudantes. Por isso, 

esses mecanismos funcionam como impeditivos, mesmo em um cenário de igualdade 

de forma, a plena aplicação do princípio da igualdade de tratamento.  

Ressalta-se que uma das principais críticas a esse modelo foi realizada por 

Bourdieu e Passeron (1982), em que, para os autores, um ensino igualitário não é 

suficiente, pois o ideal igualitário nesse caso ignora a diversidade dos alunos, inclusive 

no que tange às desigualdades sociais e às dificuldades de aprendizado, legitimando 

as desigualdades existentes.  
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 À vista das falhas dos paradigmas inspirados nesses princípios de justiça e da 

reprodução de injustiças sociais geradas por eles, Crahay (2002) cria a sua tipologia 

do que seria um modelo ideal para a promoção de justiça dentro do ambiente escolar 

sobre todos os fatores que atuam na reprodução sistêmica das desigualdades, sendo 

chamado de o Princípio da Igualdade de Conhecimentos Adquiridos, que se expressa 

na Pedagogia do Domínio dos Conhecimentos (PDC), proposta pelo referido 

pesquisador, apoiado em Bloom (1976).  

Nesse modelo, há uma preocupação não apenas com as oportunidades e o 

tratamento igual, mas com a igualdade de aquisição de conhecimentos, isto é, 

igualdade de resultados, valendo-se de um princípio de justiça corretiva. Crahay 

(2002), apoiado em Perrenoud (1995), discorre sobre as discriminações negativas, 

que recompensam os favorecidos e, portanto, aumentam as desigualdades, as 

neutras, que não favorecerem a nenhum dos grupos, e as positivas, que foca nos 

desfavorecidos para corrigir desigualdades sociais.  

Desse modo, a Pedagogia do Domínio dos Conhecimentos (PDC) vale-se do 

princípio de justiça corretiva e da discriminação positiva para defender que  

 

o grau de domínio de uma competência atingido por um aluno é tributário da 
adequação entre, por um lado, as oportunidades educativas postas à sua 
disposição e, por outro lado, o tempo e o acompanhamento de que tem 
necessidade em função das suas características cognitivas e afetivas no 
momento de começar a aprendizagem (CRAHAY, 2002, p. 74).  

 

Nesse sentido, o que precisa ser igual ou similar não é o tempo investido no 

aprendizado, mas sim os resultados. Por isso, o tempo de aprendizado pode variar 

para que os resultados similares possam ser alcançados, respeitando a 

individualidade dos alunos e as diferenças existentes no processo de aprendizagem 

de cada um, considerando que, ainda que uns tenham mais dificuldades em aprender 

do que outros, todos podem chegar à igualdade de conhecimentos adquiridos com um 

ensino de qualidade. As principais características desse modelo estão sintetizadas no 

quadro 3. 
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Quadro 3 - Síntese da igualdade de conhecimentos 

Nesta perspectiva 

Afirma-se Admite-se Denuncia-se Defende-se 

as potencialidades 

de aprendizagem 

extensíveis, 

as características 

individuais 

(cognitivas e 

afetivas 

modificáveis e as 

diferenças de ritmo 

de aprendizagem. 

as diferenças de 

resultados para 

além das 

competências 

essenciais. 

a ideologia dos 

dons e as 

discriminações 

negativas, dentre 

as quais as turmas 

de nível, as áreas, 

as escolas-

santuários e as 

escolas guetos, 

assim como todas 

as situações em 

que a desigual 

qualidade de 

ensino amplifica as 

desigualdades 

iniciais. 

a igualdade de 

conhecimentos para 

as competências 

essenciais, a 

discriminação 

positiva, a PDC, a 

avaliação formativa e 

todos os dispositivos 

de apoio que visam 

reduzir as 

desigualdades 

iniciais. 

Fonte: retirado integralmente de Crahay (2002, p. 81).  

 

Como pode ser observado na descrição do modelo e no quadro 3, essa 

tipologia pauta-se no princípio de correção das desigualdades e discriminação 

positiva, gerando um tratamento diferenciado para aqueles estudantes que possuem 

mais dificuldades. Devido a isso, esse modelo recebe críticas. Para rebatê-las, Crahay 

(2002) mobiliza as teorias de Bobbio (1996) e do princípio da diferença de Rawls, 

afirmando que os dispositivos contêm elementos de desigualdades que podem ser 

tolerados ou, por outro lado, que podem defender a necessidade de correção. 

Portanto, as desigualdades devem beneficiar os desfavorecidos, como diz o princípio 

da diferença rawlsiano citado na primeira seção deste capítulo.  

Crahay (2002) assegura que esse princípio é norteado em seis etapas, que são 

propostas por Bloom (1976). Ele condensa em três grupos de objetivos, que, de modo 

geral, consistem em: adequar as estratégias de ensino à aprendizagem; dividir a 

aprendizagem em etapas e avançar de uma etapa para a próxima apenas quando o 

discente dominou o conteúdo da etapa atual; e ter a certeza de que cada aluno está 
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usufruindo de um tempo de aprendizagem suficiente. Dessa forma, um sistema que 

aplica a igualdade de conhecimentos poderá ser avaliado como eficaz se possuir  

 

uma média dos resultados elevada, uma fraca variância dos resultados, uma 
fraca correlação entre as medidas iniciais e as medidas finais, uma fraca 
correlação entre as características socioeconômicas dos alunos e os seus 
resultados do fim do ensino, uma amplitude de ganhos mais elevada para os 
alunos fracos do que para os alunos fortes (CRAHAY, 2002, p. 82). 

 

Para demonstrar a sua teoria, Crahay (2002) recupera os estudos de Bloom 

(1976; 1986) para observar se a Pedagogia do Domínio do Conhecimento é eficaz e 

os resultados empíricos demonstram, de fato, que existe uma superioridade desse 

modelo em comparação ao modelo tradicional de ensino não apenas no que tange 

aos aspectos teóricos, mas também no ambiente e no resultado educacional.  

Na primeira investigação de Bloom (1976), Crahay (2002) afirma que existem 

um grupo de controle e um grupo de tratamento, em que o primeiro recebe o ensino 

tradicional, enquanto o segundo é contemplado pela pedagogia do domínio, 

observando outras variáveis para controle dos resultados. Em síntese, esse estudo 

demonstrou que os alunos receptores da pedagogia do domínio precisam de menor 

tempo de aprendizagem ao longo do tempo, bem como aprendem mais conteúdos no 

mesmo período que aqueles do grupo de controle.  

Posteriormente, Crahay (2002) apresenta a pesquisa de Bloom (1986), em que 

a superioridade da pedagogia do domínio em relação à tipologia tradicional é 

novamente verificada. Nesse estudo, o investigador declara que 70% dos estudantes 

participantes das atividades propostas pelo modelo alcançaram resultados que 

apenas 20% obtiveram recebendo o ensino tradicional. Crahay (2002), apoiado nos 

resultados da meta-avaliação realizada por Kulik et al. (1990), que analisou 108 

estudos, afirma que a pedagogia do domínio dos conhecimentos traz grandes 

resultados para alunos com dificuldades de aprendizagem, mas sem atrapalhar os 

estudantes que não possuem a mesma dificuldade. 

Apesar de o paradigma ser abstrato e oferecer mais elementos teóricos do que 

práticos, essa tipologia oferece uma alternativa a como a escola pode se aproximar 

do que se esperava dela no início da democratização do ensino, proporcionando uma 

possibilidade de não reprodução das desigualdades externas ao ambiente escolar, 

assim como promover justiça dentro desse ambiente, sem perder em eficácia.  
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2.2.3. Síntese das concepções e princípios de justiça apresentados em Dubet 

(2001; 2004; 2008) e Crahay (2002; 2013) 

 

Diante do exposto nas seções e subseções deste capítulo, pode-se inferir que 

toda ação, seja ela dentro, seja fora do contexto educacional, é norteada por um 

princípio de justiça. A discussão realizada por Rawls (1997), assim como as tipologias 

apresentadas pelos autores que discutem justiça na escola alertam para a 

predominância de três princípios de justiça como norteadores das ações e das práticas 

do sistema educacional, sendo meritocrático, igualitário ou equitativo, em que é 

entendido como meritocrático aquele que defendem o desempenho individual, 

igualitário aqueles que defendem a igualdade pura e equitativo aqueles que defendem 

a correção das desigualdades a partir da justiça corretiva e da discriminação positiva.  

À vista disso, optou-se por utilizar esses três princípios, com essas 

nomenclaturas, como categorias analíticas para a análise dos programas 

educacionais federais executados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, buscando identificar quais princípios são operacionalizados no desenho 

institucional desses programas. O quadro 4 sintetiza cada princípio a partir das 

definições utilizadas, assim como dos aspectos mais importantes de cada um.  

 

Quadro 4 - Sínteses das definições dos princípios de justiça enquanto categorias 
analíticas 

Princípio de 
Justiça  

Aspectos Importantes Referencial 
Teórico 

Meritocrático ● Possui uma ênfase no mérito e não no 
status social;  

● Supõe igualdade de acesso;  

● Tolera tanto o tratamento quanto o 
resultado desigual, possuindo como 
condicionante o mérito que seria resultado 
de dons, talentos e potencialidades 
individuais; 

● Auxilia os desfavorecidos que possuem 
alto desempenho com ações pontuais. 

Crahay (2002) e 
Dubet (2004; 

2008) 

Igualitário ● Tem como base a igualdade pura; 

● Pressupõe igualdade na oferta dos 
serviços educacionais; 

Crahay (2002) e 
Dubet (2004; 

2008) 
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Princípio de 
Justiça  

Aspectos Importantes Referencial 
Teórico 

● Defende que todos possuem a mesma 
capacidade inicial e se opõe à ideia de 
dons;  

● Defende a igualdade na disposição dos 
equipamentos pedagógicos presentes nas 
escolas do mesmo sistema; e 

● Tolera resultados desiguais desde que os 
alunos tenham igualdade de tratamento, 
isto é, as mesmas condições de 
aprendizagem.  

Equitativo ● Pauta-se na correção das desigualdades 
de origem e no impedimento da 
reprodução das desigualdades sociais 
dentro do ambiente escolar; 

● Defende o tratamento desigual para gerar 
igualdade real; 

● Prevê ações de discriminação positiva 
para os alunos em situações de 
vulnerabilidade social; 

● Busca a igualdade tanto na oferta do 
ensino quanto nos resultados: igualdade 
de base e igualdade de conhecimentos 
adquiridos (esta última definição não é 
trabalhada nesta dissertação).  

Crahay (2002) e 
Dubet (2004; 

2008) 

Fonte: elaborado pela autora (2020) 

 

Reconhecem-se, neste trabalho, os desafios de mobilizar categorias tão 

abstratas de princípios e visões de justiça para a realidade do desenho e a 

implementação de programas educacionais desenhados a nível nacional e a 

efetivação em todo o país. Contudo, cabe ressaltar a premissa citada na abertura 

dessa dissertação que consiste na ideia de que as políticas e programas educacionais 

são orientadas por valores, princípios e visões de justiça que se materializam no 

desenho dessas políticas, bem como na implementação. Por isso, defende-se que é 

possível analisar as políticas públicas a partir de uma perspectiva de critérios de 

justiça.  
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3. OS PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA NORTEADORES DOS PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS EXECUTADOS PELO FUNDO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  

 

Neste capítulo objetiva-se entender o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), no contexto e marcos institucionais da educação brasileira, assim 

como analisar o desenho institucional de um conjunto de programas educacionais 

executados pelo FNDE e coordenados pelo MEC, buscando identificar quais 

princípios de justiça na escola apresentados no capítulo anterior estão contidos em 

seu desenho. Para isso, este capítulo subdivide-se em três seções, em que a primeira 

busca apresentar alguns dos principais marcos da política educacional brasileira; a 

segunda os marcos institucionais do FNDE e as principais características da 

instituição; a terceira visa expor os principais aspectos do desenho institucional dos 

programas educacionais, assim como analisá-los à luz dos princípios de justiça; e a 

quarta busca apresentar uma síntese das classificações apresentadas na seção 

anterior.  

 

3.1. ARCABOUÇOS DA POLÍTICA EDUCACIONAL NO CONTEXTO BRASILEIRO 

ATUAL  

 

Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, duas leis norteavam 

predominantemente a educação pública: a Lei n° 5.692/1971 e a Lei n° 5.540/1968 

que discorriam sobre a educação básica e superior, respectivamente. Neste modelo 

vigente, o ensino era obrigatório dos 7 aos 14 anos, compreendendo um ciclo de oito 

séries que correspondia ao primeiro grau (atual ensino fundamental), em que a oferta 

era responsabilidade do Estado, pais (ou responsáveis) e empregadores, através do 

salário educação ou provisão direta. Já o segundo grau (atual ensino médio), que 

compreendia quatro séries, não era obrigatório (IPEA, 2009).  

Em termos de estatísticas sociais, em 1988 haviam cerca de 3,4 milhões de 

estudantes matriculados na pré-escola, sendo mais de 69% em escolas públicas; 27,6 

milhões de estudantes matriculados no ensino fundamental, sendo 87,6% nas escolas 

públicas; 3,5 milhões no segundo grau, sendo cerca de 69% na escola pública; e 1,5 

milhões de estudantes matriculados no ensino superior, em que 38,9% destes 

estavam matriculados em instituições públicas (IPEA, 2009).  
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Entretanto, a população jovem e adulta possuía grandes dificuldades de 

acessar o sistema educacional e, consequentemente, cerca de 20% da população 

ainda era analfabeta, sendo a população rural a mais afetada. Da população entre 7 

e 14 anos, 80% estava cursando o fundamental e dos jovens entre 15 e 17 anos, 

apenas 15% estavam matriculados no segundo grau (atual Ensino médio). No que 

tange ao ensino superior, apenas 5% dos jovens entre 18 e 24 estavam cursando a 

modalidade (IPEA, 2009). Assim, o Brasil se constituía como “um país 

subescolarizado apesar da rápida, porém, desigual expansão das oportunidades 

educativas nos decênios anteriores” (IPEA, 2009, p. 19).  

Diante desse cenário social e educacional, se estabelece a Assembleia 

Nacional Constituinte (ANC) de 1987-1988 que, em relação a educação, traz em seu 

debate principalmente a oposição entre os defensores do setor privado e de um 

sistema público e gratuito. Após os longos debates ocorridos nesse período na área 

educacional e em outras áreas sociais, tem-se a promulgação da Constituição Federal 

de 1988.  

Cabe destacar que o novo ambiente institucional estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988 traz profundas modificações: 1) a partir dos artigos 205 e 208, têm-

se a ideia de educação como um direito de todos e como um dever do Estado e, além 

disso, como um direito social do cidadão que conta com oferta gratuita não apenas 

para o ensino obrigatório, mas para todas as etapas que compreendem o sistema 

educacional; 2) a idade de entrada na escola é reduzida e agora passa atender 

também às crianças de 0 a 6 anos de idade com a pré-escola; e 3) expansão da 

obrigatoriedade para o ensino médio (IPEA, 2009). 

No texto Constitucional, a educação passou a ser disposta com capítulo, seção 

e dispositivos normativos específicos, como os Artigos 205 a 214 e aparecendo 

também nos artigos 6, 22, 23, 24 e 30, conforme demonstra o quadro do apêndice A 

que traz os marcos normativos da educação na CF de 1988. No que tange a política 

educacional pós-CF de 1988, tem-se que as modificações previstas na Constituição 

só foram efetivadas mediante a Lei de Diretrizes e Bases da educação que, conforme 

o Boletim de Políticas Sociais do IPEA, começou a ser discutido no processo da 

constituinte, mas só foi efetivada em 1996, após nove anos de tramitação e 

modificações substantivas no projeto inicial apresentado em 1988 que também era 

fruto das mudanças no cenário “sociopolítico-econômico” trazidas no início da nova 

década e do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (IPEA, 2009, p.25). 
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Nos anos de 1995 a 1998, primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 

houve, além das normatizações e suplementações financeiras aos estados e 

municípios, um foco claro do governo federal nas políticas que focam no ensino 

fundamental. Nos anos seguintes, na segunda gestão de FHC, que compreendeu os 

anos de 1999 a 2002, permanece o foco no ensino fundamental e abre-se uma agenda 

de foco também no ensino médio. 

Contudo, a educação infantil, permaneceu deixada à margem em termos de 

ausência de políticas ou programas educacionais, existindo apenas ações de cunho 

mais “assistencial, na medida em que a maior parcela dos recursos federais para essa 

fase do processo de escolarização se destina ao atendimento de crianças pobres em 

creches – o que, na visão de educadores, estaria comprometendo sua formação 

ulterior” (IPEA, 2003a, p.52).  

Em 2003 começa a gestão do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com 

a mudança de governo, a forma de combater os problemas sociais e educacionais 

existentes mudam de acordo com a nova agenda governamental. Como principais 

problemas em termos educacionais, tem-se: alta taxa de população analfabeta e 

analfabeta funcional; desigualdades e baixa taxa de acesso à educação infantil; 

necessidade de aumentar o acesso ao ensino fundamental e médio e criar medidas 

de proteção social para as famílias pobres para que as crianças não trabalhem para 

complementar a renda e assim possam entrar na escola, permanecer e se dedicar aos 

estudos; fortes desigualdades regionais e de infraestrutura; e baixo desempenho 

escolar (IPEA, 2003b, p.57 e 58).  

Nesse contexto, a política educacional começa a ser pensada pelo slogan: 

“Promover o processo de mudança no Brasil por meio da educação de qualidade para 

todos” e possui quatro objetivos: i) mudar as condições de vida e de trabalho dos 

professores e aprimorar sua formação; ii) universalizar o ensino, com qualidade, para 

todas as crianças e adolescentes; iii) abolir o analfabetismo; e iv) transformar a 

educação profissional e a universidade (IPEA, 2003b, p.53).  

No que diz respeito ao segundo objetivo, tem-se como principais ações o 

aumento nos valores destinados a cada aluno pelo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

e a proposta de criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) em substituição 

ao FUNDEF. De acordo com IPEA (2003b), a criação de um fundo que atendesse não 
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só o ensino fundamental, mas os três níveis da educação básica era uma forte 

demanda dos grupos da educação.  

Essa ampliação geraria um impacto em termos de volume de recursos 

investidos em educação, mas também seria responsável por trazer mais equidade ao 

sistema, visto que existia uma acusação do novo governo que a visão e a política e 

os programas anteriores reforçavam as desigualdades sociais e educacionais.  

Um outro foco do governo estava em promover inclusão social e educacional, 

a partir da erradicação do analfabetismo e bolsas para alunos pobres, como uma 

medida de assegurar a permanência destes na escola, bem como combater o trabalho 

infantil que se constituía como um enorme problema à época (IPEA, 2003b).  

Além disso, nesse período foi criado uma Orientação Estratégica do MEC que 

absorvia diretrizes do Plano Plurianual 2004-2007 e possuía diversos objetivos que 

estão contidos nesses grandes temas: “promover a inclusão social com redução das 

desigualdades sociais, regionais, raciais e de gênero, a qualificação dos 

trabalhadores, a expansão da cidadania e o fortalecimento da democracia” (IPEA, 

2003b, p.58).  

Em 2009, as principais mudanças na política educacional estavam ancoradas 

na Emenda Constitucional n° 59 que consistia na ampliação da obrigatoriedade de 

ensino para as pessoas na faixa de 4 a 17 anos (IPEA, 2011). Essa ampliação 

consiste, portanto, na incorporação do ensino médio e da pré-escola ao fundamental 

já obrigatório, resultando, portanto, em uma demanda por ampliação de vagas e 

estrutura das escolas e, consequentemente, gasto em educação. Com a mudança 

constitucional, passa-se a ler que os programas do FNDE são para toda a educação 

básica, gerando um aumento de investimentos em educação.  

Em 2011 inicia-se a gestão da Presidenta Dilma Rousseff. Por pertencer a 

mesma ala política e partidária do presidente anterior, o Presidente Lula, não observa-

se uma ruptura nas visões acerca da política educacional que vão nortear as políticas 

públicas na área, pelo contrário, a ideia vigente é de continuidade. No primeiro ano da 

Gestão de Dilma Rousseff, ainda como um legado da gestão anterior, percebe-se a 

expansão da educação profissional no país, tanto a partir do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), quanto e, em escala principal, 

da rede federal de educação profissional, os atuais Institutos Federais (IPEA, 2013).  

Como marcos dos anos 2012 e 2013, tem-se o Pacto pela Alfabetização na 

Idade Certa, instituído pela Portaria n° 867, de 4 de julho de 2012, do MEC, cujo 
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objetivo principal era resolver os gargalos do acesso à educação infantil e o problema 

consequente da falta de alfabetização das crianças na idade ideal. Um segundo 

legado importante desse período é a alteração na Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação, em que entre as principais alterações estão a obrigatoriedade de 

matrículas de crianças a partir de 4 anos de idade na escola e as estratégias de 

indução para que os entes federados realizam ações de formação continuada de 

professores (IPEA, 2014).  

Em 2014, o principal marco consiste na aprovação do Plano Nacional de 

Educação que subsidiará os programas e projetos educacionais dos próximos 10 

anos, a partir da promulgação da Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014. De acordo 

com o Boletim de Políticas Sociais do IPEA, o Projeto de Lei que instituiu o Plano 

Nacional de Educação (PNE) passou cerca de quatro anos em tramitação e o principal 

impedimento para a sua aprovação consistia nas definições dos investimentos em 

educação, a saber o debate acerca do investimento dos 7% ou 10% do PIB em 

educação, culminando na aprovação do projeto que previa 10% do PIB para a 

educação (IPEA, 2015). 

Posteriormente, em 2017, o principal problema no que tange à política 

educacional no Brasil é a educação infantil (IPEA, 2019) e isto torna-se uma diretriz 

para a gestão da Presidenta Dilma. Por outro lado, o ensino fundamental estava 

universalizado e o ensino médio tinha atingido boas taxas de acesso. De modo similar 

a educação infantil, as metas da educação superior propostas no PNE também 

estavam distantes de serem alcançadas (IPEA, 2019). Sob estes principais marcos e 

contexto social são estabelecidos os programas educacionais executados pelo FNDE. 

 

3.2. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE): 

ASPECTOS NORMATIVOS DA INSTITUIÇÃO  

 

O FNDE é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e foi 

instituído pela Lei nº 5.537, em 1968, sob o nome de Instituto Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e Pesquisa (INDEP). Um ano mais tarde, a partir do 

Decreto-Lei nº872 de 1969, o INDEP foi renomeado para Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, um dos objetos de estudo centrais nesta 

dissertação.  
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Apesar da alteração na nomenclatura, o objetivo principal foi mantido e 

consistia em angariar recursos e destiná-los para o financiamento de políticas públicas 

educacionais, principalmente para a educação básica (BRASIL, 1968). Aliado a isso, 

tinha-se a finalidade de universalizar o acesso à educação fundamental. Em 1997, 

após a extinção da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), criada em 1983, o 

FNDE passa a incorporar as suas atribuições e, portanto, torna-se responsável não 

apenas pelo financiamento, mas também pela execução das políticas educacionais 

criadas até então (BRASIL, 1998). Destaca-se, portanto, que o FNDE não idealiza 

políticas públicas educacionais, apenas executa. 

Dessa forma, o FNDE assume também, a partir do papel redistributivo e 

supletivo, “o objetivo de garantir a equalização de oportunidades educacionais e 

o padrão mínimo de qualidade do ensino” (CRUZ, 2009, p.201, grifo nosso). Logo, 

pode-se inferir que o FNDE é orientado por um princípio de justiça como equidade, 

pelo foco na correção das desigualdades educacionais, a partir da redistribuição dos 

recursos educacionais. 

Atualmente, o FNDE é responsável pela efetivação das políticas públicas 

educacionais federais do Ministério da Educação com foco na educação básica. No 

que tange à estrutura, como pode-se observar na figura 1, o FNDE é composto pelos 

Órgão de Assistência direta e imediata ao presidente que consiste no Gabinete; 

Órgãos Seccionais que são a Procuradoria Federal, a Auditoria Interna, a Diretoria de 

Administração, a Diretoria de Tecnologia e Inovação; e a Diretoria Financeira; os 

Órgãos Específicos Singulares correspondem a Diretoria de Ações Educacionais, a 

Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais e a Diretoria de Gestão de 

Fundos e Benefícios; e Órgão Colegiado composto pelo Conselho Deliberativo 

(BRASIL, 2017).  

 Já no que se refere a estrutura administrativa, a direção do FNDE, seguindo a 

hierarquia, é estruturada da seguinte forma: Conselho Deliberativo; Presidente; Chefe 

de Gabinete, Procurador(a)-Chefe, Auditor(a)-Chefe Diretores, Coordenadores-

Gerais, Coordenadores, Chefes de Divisão e Chefes de Serviço. Alguns desses 

cargos tem normas específicas para a nomeação: o presidente do FNDE deve ser 

nomeado pelo Presidente da República, mas com indicação do Ministro da Educação; 

o Procurador-Chefe indicado pelo Advogado-Geral da União; a nomeação do Auditor 

exige aprovação do Conselho e do Ministro de Estado da Transparência e da 
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Controladoria-Geral da União – CGU, Deliberativo (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2017).  

 

Figura 1 - Estrutura organizacional do FNDE 

 

Fonte: elaborado pela autora com base na Portaria N°629/2017 do Ministério da Educação (2020).  

 

O Conselho Deliberativo tem um papel fundamental, pois é nas reuniões do 

Conselho que são decididos o financiamento das políticas, o repasse para apoio dos 

entes subnacionais na execução de suas políticas, o orçamento e as formas de gasto, 

e, principalmente, como os recursos serão captados de repassados. Este Conselho é 

composto pelos seguintes membros: o Presidente, que é o Ministro da Educação, os 

Secretários das pastas do Ministério da Educação (MEC), os Presidentes do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do FNDE e 

o Procurador Federal do FNDE (CRUZ, 2009, p.202).  

Em relação ao financiamento, cada política possui uma forma especifica de 

financiamento, mas, de modo geral, os recursos são passados para os entes 

subnacionais, de acordo com Cruz (2009), de três formas: direta, voluntária e 

automática, em que na direta o próprio FNDE é responsável por adquirir e distribuir os 

itens necessários para implementação da política; na voluntária o FNDE, por meio de 

parcerias e convênios repassa recursos às instituições; e na automática os recursos 

são repassados via transferência para as instituições. 
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Isto posto, entende-se que o FNDE é uma autarquia responsável pela execução 

de várias políticas federais desde o seu surgimento até os dias atuais e, devido ao 

seu contexto e os objetivos no momento do surgimento da Instituição, deve executar 

programas que, em tese, também estejam orientados a promoção de justiça social e 

a equidade. Por essa razão, optou-se por realizar a análise empírica de programas 

educacionais executados pelo FNDE, como será apresentado na próxima seção.  

 

3.3. DESENHO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FEDERAIS EXECUTADOS 

PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) 

 

Nesta seção busca-se apresentar os principais aspectos do desenho 

institucional de um conjunto de programas educacionais executados pelo Fundo 

Nacional da Educação, com vistas a identificar quais princípios de justiça o orientam. 

Cabe destacar que o FNDE executa um conjunto de programas principais, bolsas e 

auxílios, assim como programas suplementares, porém, para esta dissertação optou-

se por analisar apenas o conjunto de programas principais. 

Contudo, desse conjunto foram excluídos, a partir de uma análise preliminar, 

três programas, sendo eles: o Plano de Ações Articuladas – PAR por se tratar de um 

plano e não de um programa e, dessa forma, possuir um amplo escopo; o programa 

Formação pela Escola por este se tratar de um programa de capacitação para 

gestores educacionais que executam programas do FNDE; e o Programa Banda 

Larga nas Escolas que tem execução prevista apenas para as escolas de áreas 

urbanas e, portanto, ser possível de ser analisado pelo modelo que foca na 

meritocracia, igualdade e/ou equidade, tendo em vista que o fato do programa se 

restringir as escolas urbanas, embora possa acentuar as desigualdades, não pauta-

se em um princípio meritocrático.  

Assim, para esta dissertação, optou-se por restringir a análise para um conjunto 

de oito programas principais executados pelo FNDE, a saber: 

1. Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

2. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

3. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

4. Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) 

5. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)  

6. Caminho da Escola 
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7. Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA) 

8. Brasil Carinhoso 

 

3.3.1. Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 

 

O programa Nacional do Livro Didático (PNLD) surgiu em 1937, vinculado ao 

Instituto Nacional do Livro, a partir do Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro de 1937 

e começou a ser implementado em 1938. De acordo com o Decreto-Lei supracitado, 

o Instituto Nacional do Livro surge com quatro competências objetivas que não estão 

associadas somente com os livros didáticos, pelo contrário, estes nem aparecem nas 

competências iniciais que consistem em:  

 

a) organizar e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua 
Nacional, revendo-lhes as sucessivas edições;  
b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande 
interesse para a cultura nacional; 
c) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar e baratear 
a edição de livros no país bem como para facilitar a importação de livros 
estrangeiros; 
d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas 
públicas em todo o território nacional (BRASIL, 1937, s/p).  

 

Em 1938, a partir do Decreto-Lei nº 1.006, de 30 de Dezembro de 1938, é 

instituída a Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD) e tem-se as primeiras 

diretrizes, ainda gerais, sobre o tema com previsão para entrar em vigor a partir de 

1940.  

Este Programa, assim como o PNAE, passou por diferentes modificações ao 

longo dos anos, tanto em termos de nomenclatura, quanto no que tange ao seu próprio 

desenho institucional (FNDE, 2020). Em 1966, tem-se o estabelecimento de uma 

parceria do MEC com Instituições internacionais que possibilitam a expansão do 

programa. Quase 50 anos mais tarde, a partir do Decreto nº 91.542, de 19/8/85, tem-

se a mudança de nomenclatura do Programa para Programa Nacional do Livro 

Didático e outras mudanças significativas:  

 

Indicação do livro didático pelos professores; Reutilização do livro, implicando 
a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das especificações 
técnicas para sua produção, visando maior durabilidade e possibilitando a 
implantação de bancos de livros didáticos; Extensão da oferta aos alunos de 
1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias; Fim da participação 
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financeira dos estados, passando o controle do processo decisório para a 
FAE e garantindo o critério de escolha do livro pelos professores (FNDE, 
2020, s/p).  

 

É a partir de 1985 que o PNLD vai assumir um desenho institucional muito 

próximo do que se tem hoje. Em 1992, tem-se um recuo na expansão do programa e 

diminuição do quantitativo de livros distribuídos devido aos problemas fiscais do País, 

voltando a ter uma distribuição universal para o ensino fundamental apenas em 1995 

(FNDE, 2020).  

Ainda em 1995, no início do governo do então Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, foi iniciado o processo de descentralização do programa (IPEA, 2000). Neste 

mesmo ano, a partir de uma Portaria do MEC, considerou-se que os livros precisam 

ser avaliados pelo MEC e, como produto dessa avaliação, foi construído o Guia do 

Livro Didático que orienta professores e diretores na escolha dos livros que serão 

adquiridos através do PNLD, sendo os primeiros guias divulgados em 1996 e 1998. 

Nesse período também, em 1997, de modo mais preciso, é extinta a Fundação 

de Assistência ao Estudante (FAE) e o FNDE incorpora as atribuições da FAE e a 

missão de executar seus programas, dentre eles o PNLD (FNDE, 2020). Nesse 

período, o PNLD é ampliado e o programa passa a incorporar, em linhas gerais, o 

objetivo de “assegurar as condições de aprendizagem para todos os alunos 

matriculados no ensino fundamental público” (IPEA, 2001, p.142), a partir da 

distribuição de livros didáticos gratuitos para os alunos da rede pública.  

Em 1999, o valor orçado para o programa foi executado em praticamente sua 

totalidade, somando um gasto de R$ 265,1 milhões nominais (IPEA, 2000). No ano 

seguinte, em 2000, os livros começaram a ser entregues pelo FNDE às escolas para 

uso no ano letivo de 2001 (IPEA, 2001) de modo que ainda na gestão de FHC tem-se 

a universalização da distribuição de livros para o Ensino Fundamental.  

Durante a gestão Lula, em 2003, tem-se como principal modificação no 

desenho do PNLD a expansão da distribuição de livros didáticos para estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos e do Ensino Médio e no governo Dilma, há a ampliação 

para as demais modalidades de ensino (FNDE, 2020; GOMES, no prelo). 

Atualmente, o PNLD está amparado legalmente pelo Decreto 9.099, de 18 de 

julho de 2017, que apresenta o seu escopo, contendo informações gerais, objetivos, 

diretrizes e orientações sobre a sua implementação. Nesse decreto, o objetivo do 

PNLD aparece mais circunscrito, se limitando a 
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avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros 
materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e 
gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, 
estaduais, municipais e distrital e às instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público 
(BRASIL, 2017, s/p). 

 

Paralelamente, os objetivos específicos do programa consistem em 1) 

aprimorar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas de educação 

básica, com a consequente melhoria da qualidade da educação; 2) garantir o padrão 

de qualidade do material de apoio à prática educativa utilizado nas escolas públicas 

de educação básica; 3) democratizar o acesso às fontes de informação e cultura; 4) 

fomentar a leitura e o estímulo à atitude investigativa dos estudantes; 5) apoiar a 

atualização, a autonomia e o desenvolvimento profissional do professor; e 6) apoiar a 

implementação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017, s/p). 

Esses objetivos estão ancorados em cinco diretrizes dispostas no Artigo 3°, a 

saber:  

 

I - o respeito ao pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; 
II - o respeito às diversidades sociais, culturais e regionais; 
III - o respeito à autonomia pedagógica das instituições de ensino; 
IV - o respeito à liberdade e o apreço à tolerância; e 
V - a garantia de isonomia, transparência e publicidade nos processos de 
aquisição das obras didáticas, pedagógicas e literárias (BRASIL, 2017, s/p). 

 

Para participar do programa os gestores distrital, estaduais e municipais de 

educação, assim como os gestores das escolas federais, devem, conforme Portal do 

FNDE, preencher o Termo de Adesão ao Programa, assim como comprometer-se a 

executá-lo (FNDE, 2020). No que diz respeito ao público alvo, o programa busca 

atender a alunos, professores e gestores da Escola que se cadastraram no Censo 

Escolar, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – Inep (FNDE, 2020; BRASIL, 2017).  

Assim, de modo mais claro, o Programa Nacional do Livro Didático visa garantir 

a distribuição periódica dos materiais e livros didáticos para as instituições públicas 

para facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos e subsidiar os 

professores na preparação das aulas de acordo com o nível de ensino. Em termos 

operacionais, o PNLD possui oito etapas, sendo elas: inscrição, avaliação pedagógica, 
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habilitação, escolha, negociação, aquisição, distribuição e monitoramento e avaliação 

(BRASIL, 2017).  

De modo diferenciado de outros programas executados pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação, o Programa Nacional do Livro Didático conta com 

um papel de maior protagonismo do Ministério da Educação, a partir da Secretaria de 

Educação Básica, em que o papel do FNDE fica mais restrito à aquisição e distribuição 

dos livros didáticos, bem como monitoramento e avaliação destes (BRASIL, 2017).  

O Programa Nacional do Livro Didático, assim como o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, são importantes marcos para a política educacional brasileira 

devido às suas características e a sua permanência ao longo dos anos, apesar de 

modificações realizadas em seus desenhos institucionais. O Programa Nacional do 

Livro Didático, possui um desenho simples e de fácil execução, comparado a outros 

programas educacionais, o que pode ser um fator explicativo da sua permanência ao 

longo dos anos além da sua relevância para o aprendizado dos alunos.  

No que tange a análise dos princípios de justiça aplicados aos programas 

educacionais, no caso do PNLD percebe-se a orientação por um princípio igualitário, 

visto que as escolas são beneficiadas de forma igual, considerando o quantitativo de 

alunos que demandarão o livro didático e não há, pelo menos a partir dos marcos 

normativos analisados, critérios de priorização de grupos específicos e/ou em situação 

de vulnerabilidade na distribuição dos livros, mas sim a predominância da igualdade 

e da isonomia, como disposto na última diretriz apresentada no Artigo 3° (BRASIL, 

2017, s/p). 

 

3.3.2. Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

 

O Programa Nacional de Alimentação escolar surgiu em 1955 com o Decreto 

n° 37.106 sob o nome de Campanha de Merenda Escolar (CME) do Ministério da 

Educação (FNDE, 2020). O programa, de acordo com o portal do FNDE, surge a partir 

do Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, denominado Conjuntura Alimentar e o 

Problema da Nutrição no Brasil, elaborado na década de 50 e que traz em seu escopo 

a proposta de um programa público de merenda escolar que em 1955 vai se efetivar 

no CME. 

No ano seguinte, a CME modifica-se para Campanha Nacional de Merenda 

Escolar (CNME) e, dez anos depois do seu surgimento, em 1965, o programa passa 
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a denominar-se Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE). Essa mudança 

consiste não apenas em uma mudança de nome, mas também de visão acerca do 

programa (FNDE, 2020). O então CNAE possuía um papel importante não só para a 

educação alimentar dos alunos, mas, sobretudo, para a assistência alimentar aos 

estudantes o que era essencial para os alunos em contexto de extrema 

vulnerabilidade social.  

Em 1979, o CNAE passou a denominar-se Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e, com a promulgação da CF de 1988, passou a ser um direito dos 

alunos nas diferentes redes nacionais de ensino. Contudo, apenas em 1993, sua 

execução tornou-se descentralizada (Lei n° 8.913, de 12/7/94; FNDE, 2020). Essa 

descentralização ocorreu devido às seguintes justificativas: “garantir a regularidade no 

fornecimento da merenda; melhorar a qualidade das refeições, respeitando hábitos 

alimentares; diversificar a oferta de alimentos; incentivar a produção local; e diminuir 

custos operacionais” (IPEA, 2000, p.31). Esse processo de descentralização também 

marca a mudança de Instituição executora do Programa, saindo do MEC para o FNDE.  

De acordo com o Boletim de Políticas Sociais do IPEA (2000), esse processo 

contou com a livre adesão de municípios e estados. Embora tenha se pretendido com 

a descentralização um modelo de municipalização, nos primeiros anos as maiores 

responsabilidades ficaram a cargo dos estados brasileiros, responsáveis por adquirir 

e distribuir os alimentos para as escolas, porém houve casos em que os municípios 

ficaram com a responsabilidade e casos que os dois entes se reuniram uniram para 

executar a política.  

Numericamente, em 1995, apenas 1.265 municípios se tornaram responsáveis 

pela execução da política de alimentação escolar, ainda sem ser chamada de 

Programa Nacional de Alimentação Escolar. Dois anos mais tarde, esse quantitativo 

subiu para 4.025 municípios, equivalendo a 70% dos municípios existentes à época, 

marcando o sucesso na municipalização da política. Ano a ano o número de alunos 

que eram beneficiados com a política aumentou de modo que, ainda consoante ao 

Boletim de Políticas Sociais do IPEA (2000), em 1999, quase todos os alunos 

matriculados na rede pública de educação foram beneficiados com a política de 

alimentação escolar.  

Nos anos 2000, devido a sua abrangência, o PNAE caracterizava-se como o 

principal programa de assistência estudantil, possuindo um orçamento de R$ 920,3 

milhões e o objetivo de alcançar 37 milhões de alunos da pré-escola e do ensino 
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fundamental , tanto em escolas públicas quanto em escolas gerenciadas por ONG’s 

sem fins lucrativos (IPEA, 2001). 

Nesse período, também houve uma importante modificação no desenho do 

programa: a Medida Provisória n° 1.979-19, de 2 de junho 2000, institui a existência 

obrigatória de Conselhos de Alimentação Escolar, com vistas a aumentar o controle 

social na implementação do programa. Esse Conselho deveria, portanto, ser 

composto por membros pertencentes ao ambiente escolar, bem como por membros 

externos a escola que deveriam fiscalizar o uso dos recursos destinados ao programa. 

As escolas que não criassem os Conselhos não receberiam os recursos que a ela 

seriam destinados (IPEA, 2001).  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que o PNAE durante os governos de 

Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) possuía um contexto de execução 

descentralizada através de repasses diretos, tendo como público-alvo o ensino 

fundamental e como marca a diretriz de valorização da cultura alimentar local 

(GOMES, no prelo). Após a mudança de governo e o início da gestão do Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 2012) o PNAE é expandido para as creches em 2004 

e, posteriormente, em 2009, para toda a educação básica e, além disso, estabelece-

se o critério de compra de 30% dos alimentos da agricultara familiar, como disposto 

na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Posteriormente, o início da gestão da 

Presidenta Dilma Rousseff, a principal modificação foi realizada em 2012 com o 

aumento do valor repassado para creches e pré-escolas (FNDE, 2020).  

Atualmente, o PNAE ainda é regulamentado pela Lei nº 11.947, de 16 de junho 

de 2009, e objetiva, de acordo com o artigo 4° da referida Lei “contribuir para o 

crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento 

escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos” (BRASIL, 2009, 

s/p), a partir da oferta de “alimentação escolar e ações de educação alimentar e 

nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública” (FNDE, 

2020, s/p).  

Essa lei também estabelece seis diretrizes para o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar dispostos no 2° artigo da Lei, a saber:  

 

I - o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 
hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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que necessitam de atenção específica;  
II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional;  
III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública 
de educação básica;  
IV - a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento 
das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios 
para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;  
V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição 
de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de 
remanescentes de quilombos;   
VI - o direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e 
nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as 
diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que 
necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em 

vulnerabilidade social (BRASIL, 2009, s/p – grifo nosso).  

 

Em termos operacionais, o programa consiste no repasse financeiro da União 

para estados e municípios para suplementar e/ou custear, principalmente as compras 

da merenda escolar. O valor repassado é calculado de acordo com a etapa e a 

modalidade de ensino e o quantitativo de alunos matriculados para os 200 dias letivos 

e é repassado em dez parcelas.  

Dessa forma, o valor repassado consiste em: R$ 1,07 para creches; R$ 0,53 

para pré-escola; R$ 0,64 para escolas indígenas e quilombolas; R$ 0,36 para escolas 

de ensino fundamental e médio; R$ 0,32 para escolas que ofertam educação de 

jovens e adultos; R$ 1,07 para escolas de ensino integral; e R$ 2,00 para escolas que 

aderiram ao Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, 

por aluno (FNDE, 2020, s/p). Cabe destacar, inclusive, que Estados e municípios 

podem complementar esses valores para as suas redes.  

Nesse processo, o FNDE tem o papel de “responsável pela assistência 

financeira em caráter complementar, normatização, coordenação, acompanhamento, 

monitoramento e fiscalização da execução do programa, além da avaliação da sua 

efetividade e eficácia” (FNDE, 2020, s/p). 

Além do FNDE, participam na execução do Programa uma rede de atores, a 

saber: as Entidades Executoras (EEX)2; as Unidades Executoras3; o Conselho de 

 
2 Em todos os programas executados pelo FNDE as Entidades Executoras (EEX) correspondem à 

Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e as escolas federais, 
3 As Unidades Executoras (UEX) variam e podem ser classificadas como o segmento da sociedade 

civil vinculado à administração da Escola 
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Alimentação Escolar que é responsável pelo controle social desde a aquisição até a 

entrega do alimento; o Tribunal de Contas da União, a Controladoria-Geral da União 

e o Ministério da Transparência que são órgãos federais de controle; o Ministério 

Público Federal que também é responsável pela fiscalização; e, por fim, as Secretarias 

Estaduais e Municipais de Saúde e Agricultura. As competências de cada ente e 

organização na execução do PNAE também estão delineadas no marco normativo 

que, atualmente, regula o programa.  

À vista do exposto e, em especial, as diretrizes, visto que as diretrizes são as 

bases que orientam os aspectos mais práticos do Programa, as diretrizes do PNAE 

dispostas na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e, de modo mais específico a 6° 

diretriz, configuram o programa como sendo um programa orientado pelo princípio de 

justiça igualitário, mas que também apresenta um princípio de justiça equitativo, visto 

que considera as especificidades dos alunos em situação de vulnerabilidade social e 

pertencente a grupos tradicionais, como evidencia a citação a seguir:  

 

Em relação aos recursos financeiros, o PNAE transfere per 
capitas diferenciados para atender as diversidades étnicas e as 
necessidades nutricionais por faixa etária e condição de vulnerabilidade 
social. Dessa forma, merece destaque o fato de o Programa priorizar os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas quanto à aquisição de gêneros da Agricultura 
Familiar, bem como diferenciar o valor do per capita repassado aos alunos 
matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes 
de quilombos (FNDE, 2020, s/p). 

 

Pode-se inferir, inclusive, que esse princípio de justiça como equidade é 

inserido no desenho institucional do Programa na gestão do Presidente Lula e, de 

modo mais específico no ano de 2009, com a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. 

Considerando a sua envergadura alusiva ao volume de recursos mobilizados, 

assim como o quantitativo de estados, municípios e, especialmente, de alunos 

atendidos, o PNAE se configura como um dos principais programas educacionais 

brasileiros focado na assistência estudantil e na educação alimentar, sendo 

reconhecido, inclusive, internacionalmente como um programa referência (FNDE, 

2020).  
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3.3.3. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  

 

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) surge, de acordo com o portal 

do FNDE e o Boletim de Políticas Sociais do IPEA (2000), em 1995 por meio da 

Resolução nº 12, de 10 maio de 1995, inicialmente com o nome de Programa de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE) e só recebe a 

nomenclatura atual a partir de 1998 com efetivação nos anos 2000, com a Medida 

Provisória n° 1.979-19, de 2 de junho 2000 que o institui.  

 Segundo o Boletim, inicialmente, o programa tinha como objetivo consolidar a 

autonomia das escolas, diminuir a burocracia e ter mais celeridade, utilizando para 

isso uma medida de transferência de recursos diretamente para a escola públicas de 

ensino fundamental para realizar reparos e financiar projetos, a partir de “critérios 

universalistas e redistributivos” (IPEA, 2000, p.33). Em 1999, 123,7 mil escolas 

receberam os primeiros recursos. Cabe destacar que essas regras universais 

significavam, para muitos autores, o fim do acesso clientelista aos recursos do FNDE. 

Sem essas regras universais – “por aluno” – cada prefeito e governador tinha de 

negociar recursos. 

O PDDE é instituído pela Medida Provisória n° 1.979-19, de 2 de junho 2000, e 

é regulamentado pela Lei nº 11.9474, de 16 de junho de 2009, e pela Lei nº 12.695, 

de 25 de julho de 2012, que traz alterações na lei citada anteriormente, cujo objetivo 

principal consiste em conferir assistência financeira às escolas públicas (e em alguns 

casos escolas privadas também) dos entes subnacionais, podendo ser essas escolas 

de educação básica, especial ou ainda instituições de ensino que ofertem cursos de 

capacitação à profissionais da educação básica pública (IPEA, 2001; FNDE, 2019). 

O Ministério da Educação, a partir da Portaria n° 0756, de 31 de maio de 2000, 

aprova a transferência dos recursos do FNDE destinados ao PDDE aos entes 

subnacionais que mantém as escolas e as unidades executoras, conforme a Medida 

Provisória 1.784, de 14 de dezembro de 1998 e a Medida Provisória n° 1.979-19, de 

2 de junho 2000 que a reedita (IPEA, 2001). 

 O artigo 23° da Lei nº 11.947 garante que esse recurso repassado anualmente 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação às escolas pode ser usado 

 
4 Esta lei também regulamenta o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e altera a 

redação de outros programas educacionais.  
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para diferentes fins como, por exemplo custeio de atividades e manutenção da escola, 

desde que o objetivo seja a melhoria da infraestrutura educativa do ambiente escolar, 

sendo relacionada a questão física em si ou de recursos pedagógicos.  

Em 2000, de acordo com o Boletim de Políticas Sociais (2001), o PDDE 

atendeu 73 mil escolas públicas do ensino fundamental, sendo 29 mil estaduais e 43 

mil municipais. Além desse quantitativo, cerca de 1,4 mil escolas mantidas pelo 

terceiro setor voltadas a educação especial também foram beneficiadas, somando um 

quantitativo de cerca de 330,7 milhões de reais gastos. Desse valor, a região que 

recebeu o maior volume foi a região Nordeste, chegando a receber sozinha quase um 

terço do valor total, de modo mais específico, R$ 118,2 milhões chegaram a 57 mil 

escolas nordestinas. 

Além disso, de acordo com o Boletim supracitado, mas a edição de 2003, o 

PDDE além do objetivo de transferência de recursos diretamente para a escola, 

objetivava “iniciar a correção de rumos dos mecanismos de transferências de 

recursos” (IPEA, 2003, p. 54), a partir de “critérios universalistas e 

redistributivistas” (IPEA, 2003, p. 55, grifo nosso), evidenciados pela destinação de 

recursos com base no quantitativo de alunos e pelo volume maior de recursos 

destinados as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste (excluindo o DF).   

Nesse caso, o programa confere às regiões Centro-Oeste (exceto DF), 

Nordeste e Norte um valor por unidade superior àquele destinado às escolas das 

regiões Sudeste e Sul. Alterou-se, dessa forma, a prática clientelista e de ‘balcão de 

negócios’, que pautava a distribuição de recursos da cota-parte federal do salário-

educação. 

Em 2013, o FNDE, e mais especificamente o seu Conselho Deliberativo, que é 

o órgão responsável por estabelecer as diretrizes e critérios referentes à execução do 

programa, a partir de resoluções internas que se tornam dispositivos legais 

complementares às legislações supracitadas, instituem a Resolução nº 10, de 18 de 

abril de 2013, que é um marco normativo muito importante para o programa.   

A Resolução citada no parágrafo anterior, apoiada em diversos dispositivos 

legais, possui três fundamentos norteadores para o programa, em que dois estão 

relacionados a processos mais simplificados de gestão e o outro a autonomia das 

escolas. Resumidamente, esses primeiros fundamentos afirmam que esse 

mecanismo de repasse de recursos direto na escola traz benefícios para a gestão, 

dentre eles o de simplificação de processos, mas esse procedimento precisa envolver 
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engrenagens como a sistematização e o aperfeiçoamento. O último fundamento, por 

outro lado, está relacionado a premissa de necessidade de autonomia e autogestão 

dos ambientes educacionais com vistas a adquirir os benefícios citados nos outros 

dois fundamentos.  

Embora não esteja explicitado na Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, cabe 

ressaltar que essa iniciativa de conferir recursos diretamente na escola, iniciada ainda 

em 1995 e ampliada em 2009, é fundamental para conferir aos gestores maior 

autonomia, de fato, que se desdobra em adequação do uso do recurso para a real 

necessidade de cada escola e maior celeridade na resolução de problemas cotidianos 

dentro do contexto escolar. 

Dentro desse contexto, são postulados na Resolução nº 10, de 18 de abril de 

2013, vinte e oito artigos que estão contidos em dezenove capítulos que abrangem a 

operacionalização do programa, incluindo temas como a definição e o modo de 

funcionando do programa, o público-alvo, as condições para recebimento dos 

recursos e como se dá o repasse, prestação de contas, entre outros. Essa Resolução 

de 2013 sofre alterações em 2015, em 2016 e 2018. Estando vigente, atualmente, a 

Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, que estabelece apenas algumas 

alterações na Resolução de 2013. Aqui serão apresentados apenas alguns desses 

capítulos e artigos das resoluções nº 10, de 18 de abril de 2013, e nº 6, de 27 de 

fevereiro de 2018. 

O artigo 3° da Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, dispõe sobre as 

instituições a que o programa se destina, sendo elas: escolas públicas da educação 

básica da rede municipal e/ou estadual ou do Distrito Federal; polos presenciais da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que ofereçam cursos de capacitação para 

professores da educação básica; ou escolas privadas que ofertem educação especial 

ou não possuam fins lucrativos.  

Em seguida, no artigo 4º da mesma resolução, tem-se a descrição de para 

quais fins o recurso disponibilizado pelo PDDE pode ser utilizado. Como já citado 

anteriormente, o recurso pode ser utilizado para custeio, manutenção e para 

investimentos de pequeno porte sempre com vistas a melhorar a educação em termos 

de infraestrutura daquela instituição educativa. De forma mais detalhada, o recurso do 

PDDE pode ser utilizado para compra de materiais de consumo e permanentes, 

atividades de melhoria da estrutura física das escolas e para fins mais voltados a 
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questão pedagógica como implementação do projeto pedagógico e atividades e 

avaliações dos alunos.  

Para que esse repasse seja realizado, faz-se necessário que existam, conforme 

o artigo 5° ainda da mesma resolução, Unidades Executoras Próprias (UEx), 

Entidades Mantenedoras (EM) e Entidades Executoras (EEx), em que as UEx 

consistem em conselhos escolares compostos por integrantes ligados direta ou 

indiretamente àquela instituição e são responsáveis por realizar os procedimentos 

formais necessários para adesão ao programa, recebimento e prestação de contas 

dos recursos.  

As Entidades Mantenedoras (EM) são as instituições sem fins lucrativos que 

são responsáveis por desempenhar para as instituições de ensino privadas, o mesmo 

papel que os conselhos escolares desempenham para as escolas públicas. Já as 

Entidades Executoras (EEx) são os órgãos que estão na estrutura organizacional 

acima dos ambientes escolares como, por exemplo, as secretarias de educação ou a 

prefeitura e são responsáveis por validar os dados repassados pelas UEx, através da 

verificação desses dados e do fornecimento de pareceres. Além disso, na ausência 

de UEx, são responsáveis por realizar o procedimento que caberia a elas. 

Contudo, existem alguns condicionantes para recebimento dos recursos, que 

são apresentados no artigo 12°. Em relação as UEx e EEx, é necessário que o 

seguinte passo a passo seja seguido: adesão ao PDDE e cadastramento das UEx e 

EEx na página do programa no site do FNDE, bem como não possuir pendências com 

recursos do FNDE recebidos anteriormente. Com as EM o procedimento é parecido, 

mas estas devem também realizar procedimentos específicos.  

Ademais, os artigos 8° e 9°, de acordo com a Resolução nº 10, de 18 de abril 

de 2013, explicam como será realizado o repasse dos recursos do FNDE para as 

escolas. No artigo 9° está disposto que o recurso será repassado diretamente as EM 

e UEx e, em casos em que não há UEx na escola e nesta estão matriculados até 50 

alunos, o recurso será repassado as EEx. O 2° inciso desse artigo coloca que esse 

repasse está condicionado a disponibilidade de recursos, a Lei Orçamentária Anual 

(LOA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA) do 

Governo Federal.  A Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, traz um acréscimo 

ao artigo 9º, afirmando que os repasses serão a partir de duas parcelas, obedecendo 

aos requisitos do artigo 12°.  
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Dessa forma, considerando tanto as resoluções supracitadas quanto a Lei nº 

11.947, de 16 de junho de 2009, tem-se como principais marcos do desenho 

institucional do PDDE a transferência para as escolas a partir de critérios claros e 

impessoais bem estabelecidos. Considerando que o PDDE se baseia apenas no 

critério de alunos por escola para estipular o valor que deve ser repassado, considera-

se que o princípio de justiça que é aplicado é o igualitário, tendo em vista que o valor 

concedido é o mesmo para escolas com o mesmo quantitativo de alunos. Contudo, 

inicialmente, o programa também contou com um foco prioritário em algumas regiões 

do país para a correção das desigualdades, configurando, assim, um princípio 

equitativo.  

 

3.3.4. Programa Nacional De Tecnologia Educacional (PROINFO)  

 

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) foi criado pelo 

MEC através da Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, objetivando difundir o uso das 

Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs) nas escolas públicas da educação 

para fins educacionais, de acordo com o Guia de Orientações do 

SIGETEC/PRONACAMPO e a própria Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997 (MEC, 

1997). Nesse período da criação do programa até o final do Governo FHC o foco está 

no ensino fundamental e médio (GOMES, no prelo).  

Dez anos mais tarde, na gestão do então ministro da educação Fernando 

Haddad, o Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, foi efetivado para 

regulamentar o programa e trazer algumas alterações em seu escopo. Nesse sentido, 

dentro desse objetivo principal, são estipulados mais seis objetivos para o programa 

que em linhas gerais consistem em: promover o uso das TIC’s para fins pedagógicos 

tanto nas escolas urbanas, quanto nas escolas rurais; utilizar as TIC’s como um 

instrumento para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos; 

capacitar os professores e outros profissionais da comunidade escolar para uso 

dessas tecnologias e também os  jovens para que possam usar esse conhecimento 

para se inserir no mercado de trabalho; contribuir com a inclusão digital dos alunos e 

servidores do ambiente escolar, bem como da população que reside ao redor da 

escola; e fomentar a criação de conteúdos digitais (BRASIL, 2007). Nesse período o 

programa também se expande para toda a educação básica (GOMES, no prelo). 
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Esse programa desenhado no âmbito federal, de acordo com o Decreto 

supracitado, é implementado com a cooperação entre a União, estados e municípios 

que do Brasil que aderirem ao programa, em que o governo federal, por meio do MEC, 

é responsável por três ações que estão descritas no artigo 3° do Decreto nº 6.300, de 

12 de dezembro de 2007, sendo elas: ofertar às escolas contempladas com o 

programa, equipamentos como computadores e outros recursos necessários para 

“implantar ambientes tecnológicos”; “disponibilizar conteúdos educacionais, soluções 

e sistemas de informações” e promover a capacitação dos servidores do ambiente 

escolar, sendo esta última ação realizada em parceria com os entes subnacionais 

(BRASIL, 2007, s/p). 

Já os estados, municípios e Distrito Federal que desejarem aderiram ao 

programa, de acordo com o artigo 4° do Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 

2007, precisam: providenciar dentro da escola a  infraestrutura dos locais onde serão 

instalados os equipamentos fornecidos pelo governo federal, bem como se 

responsabilizar pela manutenção destes equipamentos; possuir os recursos humanos 

para atender aos objetivos do programa e se comprometer com a capacitação destes 

profissionais; e, por fim, inserir a questão dos usos das TIC’s nos projetos político-

pedagógico das escolas beneficiadas pelo programa (BRASIL, 2007, s/p). 

Cabe destacar que o PROINFO é desenhado a nível federal, no MEC, e este 

Ministério também é responsável pela implementação, monitoramento e avaliação 

enquanto ele permanecer em vigor. O MEC também é responsável pela formação dos 

professores e práticas pedagógicas. O FNDE, por outro lado, é responsável pela parte 

operacional, isto é, de infraestrutura e recursos pedagógicos. No que tange ao 

financiamento, o programa será custeado pelos recursos repassados pelo governo 

federal ao MEC e ao FNDE (FNDE, 2020; BRASIL, 2007).  

Para poder aderir ao PROINFO e receber os recursos do Programa, através do 

FNDE, os entes subnacionais precisam no processo de adesão ao Plano de Ações 

Articuladas – PAR, especificar o desejo de adesão também ao PROINFO. 

Posteriormente, os entes subnacionais também precisam realizar o cadastro no 

Sistema Geral de Ata de Registro de Preços – SIGARP e realizar o pregão e comprar 

os equipamentos das empresas vencedoras (FNDE, 2020).  

Cabe destacar que o PROINFO, associado a outros programas de contexto 

parecido que vão surgir posteriormente, são responsáveis pela criação de laboratórios 

de informática dentro das escolas públicas espalhadas por todo território nacional e, 
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a partir disso, por facilitar e/ou promover o acesso das crianças em situação de 

vulnerabilidade social à internet e a equipamentos de informática dentro do ambiente 

escolar, com o apoio e a supervisão dos professores e, portanto, promover inclusão 

digital. 

Ainda que o processo para acesso ao PROINFO seja por meio de adesão e 

exista a necessidade de aquisição dos equipamentos por meio de pregão no Sistema 

Geral de Ata de Registro de Preços – SIGARP, as escolas podem acessar esses 

recursos de forma mais simples. Contudo, alguns municípios e escolas, sobretudo as 

de área rurais ou mesmo as inseridas em área urbana, mas em bairros mais 

periféricos ainda tem dificuldades de acessar a recursos e adquirir equipamentos por 

meio do PROINFO. 

Em relação ao princípio de justiça que norteia o programa, de modo similar a 

outros programas que funcionam a partir de adesão voluntária, o PROINFO, 

sobretudo a partir da análise do Decreto que regula a sua criação e funcionamento, 

não apresenta nenhum critério que priorize a inclusão digital de grupos de alunos 

específicos ou mesmo a partir de escolas disposta em bairros periféricos da área 

urbana ou escolas localizadas em áreas rurais, apesar de com as mudanças 

instituídas em 2007 buscar atender também as escolas rurais e não apenas as escolas 

urbanas.  

Dessa forma, considerando os marcos normativos do programa, tem-se que o 

PROINFO é orientado por um princípio de justiça igualitário entre as escolas que 

aderiram ao programa. No caso do PROINFO, em especial, destaca-se que escolas 

situadas em municípios mais pobres podem sentir até mais dificuldades de conseguir 

comparar os equipamentos a partir do sistema de pregão.  

 

3.3.5. Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE)  

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE foi instituído 

pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004 e é regulamentado também pela Resolução 

nº 5, de 08 de maio de 2020, que versa sobre a operacionalização do Programa. Essa 

legislação traz em seu escopo alterações provocadas por outras Leis publicadas 

posteriormente.  

Conforme Gomes (no prelo), o Programa de Transporte Escolar (com esta e 

outras nomenclaturas equivalentes) sofreu transformações ao longo dos governos. 
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Durante o governo de FHC o programa tinha o foco em compra de veículos e o 

atendimento e o atendimento restrito a alguns municípios. Apenas na gestão do 

governo Lula o programa expande-se para atender todos os municípios e toda a 

educação básica, assim como tem-se a priorização da população do campo e estas 

transformações são mantidas no governo Dilma.  

De acordo com a Lei n° 10.880, o Programa possui o objetivo de “oferecer 

transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, 

por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios” (BRASIL, 2004, s/p).  

Em relação as diretrizes basilares do Programa, tem-se as seguintes: 

 

I – utilização de veículos adequados ao transporte escolar, que atendam às 
condições satisfatórias de segurança e conforto, compatíveis às 
determinações legais do Código de Trânsito Brasileiro, dos normativos que 
regulamentam a utilização de embarcações, quando for o caso, e das demais 
legislações nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal, se aplicáveis;  
II – otimização das rotas de transporte escolar, visando proporcionar aos 
alunos da educação básica pública o menor tempo de deslocamento possível 
nos trajetos casa/escola/casa, bem como o adequado dimensionamento e 
tipologia dos veículos utilizados;  
III – pleno atendimento aos estudantes da educação básica pública, 
destacadamente aos residentes em área rural, que necessitem do 
transporte escolar para frequentar as instituições de ensino, observando 
sempre os preceitos legais e constitucionais, sobretudo os princípios da 
eficiência, do interesse público e da economicidade;  
IV – uso de veículos escolares exclusivamente pelos estudantes da rede 
pública, ressalvada a presença de auxiliares e/ou monitores; e  
V – uso de tecnologias da informação atuais, na gestão da operação de 
transporte escolar, desenvolvidas no âmbito da Entidade Executora ou 
fornecidas pelo FNDE (BRASIL, 2020, s/p, grifo nosso). 

 

No que tange ao público-alvo do Programa, o artigo 5° da Resolução nº 5, de 

08 de maio de 2020, afirma que são os alunos da educação básica residentes em área 

rural e que utilizam o transporte escolar. A partir desse objetivo, dessas diretrizes e 

da definição do público alvo, pode-se perceber o critério claro de prioridade aos alunos 

da zona rural. Para além do objetivo, essa prioridade também fica clara nos demais 

elementos da Lei, como, por exemplo, no cálculo do valor a ser repassado que é com 

base no quantitativo de alunos da educação básica matriculados em área rural, a partir 

dos dados do Censo Escolar realizado pelo INEP (BRASIL, 2004).  

No que tange ao acesso aos recursos do Programa, diferentemente de outros 

programas, o PNATE consiste na transferência direta de recursos para os entes 

subnacionais, isto é, estados, municípios e Distrito Federal, a partir de suas Entidades 
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Executoras (EEX). O valor repassado é calculado a partir do quantitativo de alunos 

residentes em área rural em cada localidade, sendo repassado um valor per capita. 

Portanto, o PNATE possui um modelo de adesão muito mais simplificado do que 

outros programas executados pelo FNDE, inclusive do Caminhos da Escola, que será 

apresentado posteriormente e apresenta um desenho institucional similar ao PNATE.  

Em relação aos Órgãos e Instituições envolvidos na política, tem-se o MEC que 

é responsável pelo desenho do programa, incluindo suas diretrizes e objetivos; o INEP 

que faz o cálculo do quantitativo de alunos; o FNDE que é responsável pela 

operacionalização do programa, a partir do repasse dos recursos, monitoramento e 

avaliação do programa, bem como análise da prestação de contas; e, por fim, os 

Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – CACS/FUNDEB, que possuem um papel de fiscalização e de auxílio na 

prestação de contas (FNDE, 2020).  

Como já dito anteriormente, o PNATE possui um desenho institucional similar 

ao Programa Caminhos da Escola que também será apresentado aqui nesta seção 

da dissertação. No que tange aos princípios de justiça mobilizados no desenho do 

Programa, considera-se, a partir da análise da Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, 

e da Resolução nº 5, de 08 de maio de 2020, é mobilizado o princípio de justiça como 

equidade para assegurar a igualdade real, a partir do foco prioritário nos alunos 

residentes em área rural com vistas à garantir a igualdade de acessos destes à escola 

e corrigir o problema de exclusão destes do ambiente escolar. Contudo percebeu-se 

que este princípio só foi inserido ao longo dos anos, havendo, portanto, uma 

combinação dos princípios igualitário e equitativo.   

 

3.3.6. Caminho da Escola 

 

O programa Caminho da Escola, de acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 3, 

de 28 de março de 2007, surge tendo como base vários marcos legais que consistem 

na própria Constituição Federal, leis, leis complementares, instruções normativas, 

resoluções, convênios e medidas provisórias que dispõem sobre as relações entre os 

entes federados, as normas para contratação de serviços pela administração pública, 

gestão fiscal e sobre o regimento do programa em si, que são os dispositivos que nos 

deteremos aqui.   
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A primeira base legal deste programa é o inciso VII do Artigo 208 da 

Constituição Federal. O artigo dispõe sobre a efetivação do dever do Estado de 

garantir a educação e o inciso, mais precisamente, estabelece que o atendimento ao 

estudante da educação básica deve ser garantido através de programas 

suplementares, dentre eles o de transporte escolar.  

Ademais, a Resolução/CD/FNDE nº 3, de 28 de março de 2007, cria o programa 

Caminho da Escola e o Decreto nº 6.768, de 10 de fevereiro de 2009 disciplina o 

programa. O objetivo principal do programa consiste na “aquisição de veículos para 

transporte dos estudantes da zona rural por meio do Programa Caminho da Escola” 

(BRASIL, 2009, s/p).  

Para isso, o programa estabelece diretrizes e critérios para a busca de 

financiamento junto ao BNDES para a compra de ônibus ou embarcações. O acesso 

aos recursos é permitido a partir do cumprimento dos critérios estabelecidos pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, pelo Banco, pela 

Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Monetário Nacional. 

O Decreto nº 6.768, de 10 de fevereiro de 2009, que regulamenta o programa 

Caminho da Escola, possui dez artigos, mas só consideraremos três nesta ocasião. 

O primeiro artigo refere-se ao apoio da União aos entes subnacionais na aquisição de 

ônibus e/ou embarcações para transporte dos alunos, bem como sobre a 

responsabilidade do MEC nas diferentes etapas do programa. O segundo artigo 

estabelece os objetivos do programa de forma detalhada, a saber:  

 

I - renovar a frota de veículos escolares das redes municipal e estadual de 
educação básica na zona rural; II - garantir a qualidade e segurança do 
transporte escolar na zona rural, por meio da padronização e inspeção dos 
veículos disponibilizados pelo Programa; III - garantir o acesso e a 
permanência dos estudantes moradores da zona rural nas escolas da 
educação básica; IV - reduzir a evasão escolar, em observância às metas do 
Plano Nacional de Educação; e V - reduzir o preço de aquisição dos veículos 
necessários ao transporte escolar na zona rural (BRASIL, 2009, s/p).  

 

Dentre esses objetivos estabelecidos, fica claro que a finalidade do programa 

é garantir o acesso e a permanência dos moradores da zona rural e ribeirinhas à 

escola, pois entende-se a dificuldade de deslocamento desse grupo a que a política 

pública destina-se é um impedimento para acessar o serviço educacional, por isso a 

necessidade de veículos que façam esse transporte.  
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O artigo 5° refere-se as competências do FNDE no escopo do programa que 

estão listadas abaixo: 

 
I - disciplinar os procedimentos para apresentação de propostas, prazos e 
critérios para a seleção e aprovação dos beneficiários do Programa Caminho 
da Escola; II - definir os modelos e quantidade máxima de itens a serem 
adquiridos pelo proponente, de acordo com diretrizes territoriais e 
populacionais; III - estipular os valores dos veículos a serem adquiridos; e IV 
- acompanhar, controlar e fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas 
para o Programa Caminho da Escola (BRASIL, 2009, s/p). 

 

Ainda que o Decreto estabeleça que o MEC é o responsável por todas as 

etapas que compreendem o programa, fica claro, a partir das competências do FNDE, 

que será este órgão do MEC o responsável diretamente pela sua operacionalização.  

Cabe destacar que o público alvo do Programa são estudantes da educação 

básica e que, para que eles sejam atendidos, a partir da aquisição de transporte 

escolar do Caminhos da Escola, existem três formas de adesão ao programa, a saber: 

a adesão ao Plano de Ações Articuladas e recebimento de recursos a partir do Plano, 

recursos próprios do ente subnacional e linha de crédito do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (FNDE, 2020, s/p).  

Considerando o desenho institucional do programa Caminho da Escola e os 

princípios de justiça na escola já apresentados, fica evidente que este programa é 

orientado pelo princípio equitativo, objetivando garantir aos alunos das áreas rurais e 

ribeirinhas o acesso à escola e, assim, corrigir as desigualdades de acesso à 

educação a partir do longo período de exclusão desses grupos e possibilitar uma 

igualdade real.  

 

3.3.7. Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFANCIA) 

 

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFANCIA) foi criado em 2007 como 

uma ação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e dentro do âmbito do 

Programa de Aceleração de Crescimento – PAC, através da Resolução/CD/FNDE nº 

6 de 24 de abril de 2007, nas gestões do então Ministro da Educação, Fernando 

Haddad, e do então Presidente do FNDE, Daniel Silva Balaban.  
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O programa surge objetivando, em consonância com a resolução supracitada, 

assegurar o acesso das crianças de quatro meses a seis anos de idade à educação 

infantil por meio da construção de creches e escolas e, paralelamente, reformar a 

infraestrutura física das que já existiam e equipá-las (FNDE, 2007). Com esses 

objetivos que se transformaram em eixos, o programa traz em seu escopo alguns 

elementos que precisam ser considerados no presente trabalho.  

O Proinfância surge tendo como base quatro fundamentos que podem ser 

divididos em dois grupos, em que o primeiro grupo abrange três fundamentos e o 

segundo apenas um. O primeiro grupo de fundamentos está relacionado diretamente 

com o problema que essa política pública pretende atacar: a questão das dificuldades 

de acesso e da qualidade dos equipamentos da educação infantil.  

Para fins de contextualização cabe destacar que, como efeito te der se optado 

pelo ensino obrigatório a partir dos seis anos de idade, tem-se, até os dias de hoje no 

Brasil, o desafio de progressivamente universalizar o acesso das crianças à educação 

infantil como já foi realizado com o ensino fundamental, ainda que de forma também 

tardia. Para isso, fazia-se necessário ampliar a quantidade de vagas disponíveis e 

para gerar vagas, construir mais creches e pré-escolas, em que as creches ainda se 

constituem como o principal desafio. 

No segundo grupo de fundamentos, tem-se a consideração da 

imprescindibilidade de corrigir desigualdades de acesso das crianças à educação 

infantil ainda nesse momento de expansão da oferta de vagas (FNDE, 2007), pois é 

sabido que o Brasil, por suas dimensões territoriais continentais e por fatores outros 

que remontam ao nosso passado, agrega imensas desigualdades, dentre elas a de 

capacidade fiscal e administrativa dos munícipios brasileiros que variam de pequeno 

a grande porte e, além disso, ainda existem desigualdades intramunicipais que se 

expressam também em desigualdades de acesso a serviços públicos, principalmente 

pelo segmento da população mais pobre do país que é justamente aquela que é mais 

carente dos serviços e onde ele tem mais impacto e mesmo em contextos de 

expansão dessas oportunidades de acesso.  

Na década de 90, a educação infantil não se configurava como uma prioridade 

para o governo federal que, como já enfatizado, centralizava os esforços para o nível 

fundamental obrigatório, enquanto o acesso à educação infantil era muito pequeno. 

Logo, o MEC atuava oferecendo suporte a alguns municípios em que o critério de 

seleção era aqueles que possuíam Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior 
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a 0,5. O suporte do MEC consistia em apoio financeiro para a aquisição de material 

didático para alunos da pré-escola (4 a 6 anos), formação de professores e suporte 

para a implementação do Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil de 

1998. As creches continuam sem suporte do governo federal (IPEA, 2003). 

Cabe destacar que o atendimento de crianças da educação infantil 

pertencentes a classes menos abastadas até 1997 estava no âmbito não das políticas 

educacionais, mas de assistência social. A partir desse ano, os recursos passam a 

ser repassados pelo FNDE para os municípios que implementam o Programa 

Comunidade Solidária, objetivando “possibilitar o aumento de vagas, mediante a 

construção de pequenas escolas, a ampliação das existentes, o seu aparelhamento e 

a capacitação de professores em municípios considerados carentes” (IPEA, 2003, 

p.57). Apesar dessa mudança institucional, houve redução na destinação de recursos 

financeiros para a educação infantil devido a diminuição arrecadados para o salário 

educação em 1999 (IPEA, 2003, p.57).  

Nesse sentido, esse princípio de “promover ações supletivas e redistributivas, 

para a correção progressiva das disparidades de acesso e de garantia do padrão 

mínimo de qualidade de ensino” (BRASIL, 2007, s/p) disposto na Resolução CD/FNDE 

Nº 6, de 24 de abril de 2007, é fundamental para não gerar nas etapas da formulação 

e implementação de políticas públicas a reprodução das desigualdades sociais e 

econômicas existentes.  

Nesse contexto, o Proinfância surge considerando a insuficiência dos 

equipamentos de educação infantil existentes e, portanto, a necessidade de 

construção de mais equipamentos e de melhorar as condições dos equipamentos 

públicos que já existiam, desde a estrutura física do prédio quanto a parte interna e 

elementos como insumos, mobiliário, entre outros, como disposto na Resolução 

CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007, visando aumentar o número de vagas e 

melhorar a qualidade da educação infantil.  

Em termos mais operacionais, o Proinfância consiste no repasse de recursos 

do Governo Federal para municípios e Distrito Federal para “cobertura de despesa de 

investimentos em construção, reforma, equipamentos e mobiliários para creches e 

escolas públicas das redes municipais e do Distrito Federal” (BRASIL, 2007, s/p).   

Contudo, para que haja esse repasse de recursos, os Municípios e Distrito 

Federal, devem se adequar às diretrizes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação presentes no Manual de Assistência Financeira (Resolução CD/FNDE N° 
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08 de 24 de abril de 2007) que orienta a elaboração dos projetos que devem ser 

enviados pelos entes ao FNDE. Cabe destacar que, conforme o Anexo II da 

Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007, o município que deseja aderir ao 

programa deve, no plano de trabalho enviado ao FNDE, informar o valor que deseja 

repassar como contrapartida para recebimento do programa.  

Paralelamente, a Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007 também 

estabelecia critérios de priorização para os entes subnacionais que desejem receber 

o repasse do recurso. Esses critérios foram estabelecidos pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e se estendem também para o Proinfância e 

estão dispostos no Anexo I da resolução e abrangem três aspectos: populacional, 

educacional e de vulnerabilidade social.  

Na dimensão populacional, são classificados como prioritários aqueles 

municípios que possuem maior crescimento populacional e maior população de 

crianças classificadas na idade da educação infantil e maior concentração de 

população em áreas urbanas. Na dimensão educacional, estabelece-se a priorização 

de municípios com menores indicadores de distorção idade-série no ensino 

fundamental e com maiores números de professores com nível superior. 

Já na dimensão de vulnerabilidade social, há a priorização de municípios com 

maiores percentuais de mulheres como únicas responsáveis pela provisão, alto índice 

de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica e menor orçamento para 

educação infantil.  

No Anexo II da Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril de 2007 tem-se o 

Manual de Orientações Técnicas que detalha os critérios dos programas e como deve 

ser o novo padrão dos equipamentos educacionais da educação infantil.  

À vista do exposto, pode-se inferir que, no que diz respeito aos princípios de 

justiça, o programa objetiva corrigir as desigualdades de acesso à educação infantil e 

atender a demanda de vagas para a educação infantil a partir de creches e, assim, 

garantir igualdade na oferta do serviço. Contudo, há o estabelecimento de um critério 

de priorização de destinação de recursos para municípios mais vulneráveis, 

mobilizando, portanto, um critério igualitário e equitativo.  
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3.3.8. Brasil Carinhoso 

 

O programa Brasil Carinhoso, de acordo com CAMPELLO; FALCÃO e COSTA 

(2014), organizadores do livro O Brasil sem Miséria do Ministério do Desenvolvimento 

Social, surgiu em 2012 como uma ação do Plano Brasil Sem Miséria e começou a ser 

implementada em maio do mesmo ano. A partir da análise dos dados do Censo de 

2010, percebeu-se que os jovens, adolescentes e crianças compunham o grupo mais 

afetado pela pobreza. 

Além disso, dentro desse grupo, as crianças até seis anos eram as mais 

afetadas pelos efeitos da pobreza no seu desenvolvimento, prejudicando as 

alternativas de um futuro melhor e de superação da pobreza. Como tentativa de 

solucionar esse problema social, criou-se a Ação Brasil Carinhoso, inserida em dois 

eixos do Plano Brasil Sem Miséria, dispostos no Artigo 5° do Decreto nº 7.492, de 2 

de junho de 2011 que estabelece o plano: a garantia de renda e o acesso à serviços. 

A ação promoveu, a partir de maio, um reajuste de 45% no valor do Bolsa 

Família das famílias que tinham crianças até seis anos, visando a superação da 

condição de pobreza extrema. Seis meses depois, em novembro, houve uma 

ampliação do valor também para as famílias com adolescentes até quinze anos de 

idade. Paralelamente, as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família também 

puderem ter mais crianças e adolescentes contempladas, devido à permissão de cinco 

beneficiários por família ao invés de três; inclusão de gestantes nas pessoas 

habilitadas a receber o benefício e início do pagamento do benefício para famílias com 

bebês (CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014). 

Ademais, cabe destacar que por seu caráter intersetorial, a ação envolve os 

setores de assistência social (as ações citadas no parágrafo anterior), saúde e 

educação e, portanto, os Ministérios do Desenvolvimento Social, da Saúde e da 

Educação. Em consonância com Campello; Falcão e Costa (2014), dentro da área 

setorial da saúde, a ação objetivava combater as doenças que afetavam crianças na 

primeira infância, aumentando para isso, o número de doses de vacinas, distribuição 

gratuita de remédios para asma e complementação vitamínica para as crianças 

entregues nas creches para serem colocadas nas refeições das crianças.  

No que diz respeito a educação, a ação Brasil Carinhoso tinha como objetivo 

“incentivar o aumento da quantidade de vagas para as crianças de 0 a 48 meses nas 

creches públicas ou conveniadas com o poder público, especialmente para a inclusão 
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das crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família”, a partir do repasse de 

recursos para as Prefeituras e Distrito Federal (CAMPELLO; FALCÃO; COSTA, 2014, 

p. 280), assim como melhorar a qualidade das creches. 

De acordo com os autores supracitados, a necessidade de criação de creches 

foi percebida pelo governo federal, partir do quantitativo de crianças até seis anos de 

idade fora do ambiente escolar, principalmente na faixa etária até dois anos. Por causa 

disso também, torna-se meta do Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024) 

universalizar o acesso à pré-escola e aumentar o acesso das crianças até três anos.  

Para atender a esse objetivo, o governo federal desenvolveu duas estratégias, 

em que a primeira consiste no aumento de recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) repassados para a Prefeitura, a 

partir da matrícula de alunos beneficiários do Bolsa Família nas creches. A segunda 

estratégia foi a de custear a abertura de vagas em novas turmas de educação infantil.  

Nesse contexto, a ação Brasil Carinhoso torna-se um programa educacional 

executado pelo FNDE com vistas a atuar de forma complementar ao Programa 

Proinfância, sobretudo no que diz respeito aos critérios de priorização do programa 

para os municípios e famílias em situação de vulnerabilidade social. O Brasil 

Carinhoso surge para atender aos critérios de justiça equitativa que não conseguiram 

ser plenamente alcançados.  

Atualmente, o Programa Brasil Carinhoso é regulamentado pela Lei nº 12.722, 

de 3 de outubro de 2012, que versa sobre a oferta de educação infantil e a Resolução 

CD/FNDE/MEC Nº 19, de 29 de dezembro de 2015. Dessa forma, o Programa 

consiste na transferência direta de recursos para os entes subnacionais para “custear 

despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, contribuir com as 

ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, além de garantir o 

acesso e a permanência da criança na educação infantil” (FNDE, 2020). O valor 

repassado é calculado com base nas matrículas em creches públicas e/ou 

conveniadas de alunos de famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, visto 

que o público alvo são crianças de zero a dois anos cujas famílias recebem o Bolsa 

Família (FNDE, 2020).  

À vista disso, tem-se que o Programa Brasil Carinhoso, além de configurar-se 

como uma expansão do Programa Proinfância, pela priorização das crianças 

vulneráveis, mobiliza, em seu desenho institucional, o princípio de justiça equitativa 

para a correção das desigualdades de origem e de acesso à educação e assim 
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possibilitar a inserção destes alunos mais vulneráveis na escola e com isso efetivar a 

igualdade. 

 

 

3.4. SÍNTESE DA CLASSIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE PROGRAMAS 

ANALISADOS  

 

O quadro 5 apresenta uma síntese das classificações dos programas de acordo 

com o princípio de justiça. Dos oito programas analisados a partir do modelo de 

princípios de justiça meritocrático, igualitário e equitativo, nenhum programa é 

orientado pelo princípio de justiça meritocrático (0%); dois são orientados 

exclusivamente pelo princípio igualitário (25%); quatro pela combinação dos princípios 

igualitário e equitativo (50%); e dois pelo princípio equitativo (25%), como pode ser 

observado no quadro abaixo:  

 

Quadro 5 - Síntese da Classificação dos Programas Educacionais Executados pelo 
FNDE, de acordo com o Princípio de Justiça que foi mobilizado 

PROGRAMA DESENHO INSTITUCIONAL 

PRINCÍPIO DE 

JUSTIÇA 

IDENTIFICADO 

1 

Programa 

Nacional do Livro 

Didático (PNLD) 

Criação: 1937 

Base para a classificação: Decreto 9.099, 

de 18 de julho de 2017, artigo 3° e V 

diretriz: 

“garantia de isonomia, transparência e 

publicidade nos processos de aquisição 

das obras didáticas, pedagógicas e 

literárias” (BRASIL, 2009, s/p). 

Igualitário 
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PROGRAMA DESENHO INSTITUCIONAL 

PRINCÍPIO DE 

JUSTIÇA 

IDENTIFICADO 

2 

Programa 

Nacional 

de Alimentação 

Escolar (PNAE) 

Criação: 1955 

Base para a classificação: Lei nº 11.947, 

de 16 de junho de 2009, artigo 2° e VI 

diretriz: 

“a garantir segurança alimentar e 

nutricional dos alunos, com acesso de 

forma igualitária, respeitando as diferenças 

biológicas entre idades e condições de 

saúde dos alunos que necessitem de 

atenção específica e aqueles que se 

encontram em vulnerabilidade social” 

(BRASIL, 2009, s/p). 

Igualitário e 

equitativo 

(incorporado ao 

longo dos anos) 

3 

Programa 

Dinheiro Direto 

na Escola 

(PDDE) 

Criação: 1995 

Base para a classificação: Lei nº 11.947, 

de 16 de junho de 2009 e Boletim de 

Políticas Sociais do IPEA (2003): 

 

“iniciar a correção de rumos dos 

mecanismos de transferências de 

recursos” (...) “a partir de critérios 

universalistas e redistributivistas” (IPEA, 

2003, p. 54 e55). 

 

Igualitário e 

equitativo 

(apenas na fase 

inicial) 

4 

Programa 

Nacional de 

Tecnologia 

Educacional 

(PROINFO) 

Criação: 1997 

Base para a classificação: Decreto nº 

6.300, de 12 de dezembro de 2007, artigo 

1°, objetivo I: 

 

“promover o uso pedagógico das 

tecnologias de informação e comunicação 

nas escolas de educação básica das redes 

públicas de ensino urbanas e rurais; 

(BRASIL, 2007, s/p). 

Igualitário 

5 

Programa 

Nacional de 

Apoio ao 

Transporte 

Escolar (PNATE) 

Criação: 2004 

Base para a classificação: Lei 10.880 

“oferecer transporte escolar aos alunos da 

educação básica pública, residentes em 

área rural, por meio de assistência 

financeira, em caráter suplementar, aos 

Igualitário e 

equitativo 

(incorporado ao 

longo dos anos) 
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PROGRAMA DESENHO INSTITUCIONAL 

PRINCÍPIO DE 

JUSTIÇA 

IDENTIFICADO 

Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios” (BRASIL, 2004, s/p). 

6 
Caminho da 

Escola 

 

Criação: 2007 

Base para a classificação: Decreto Nº 

6.768, de 10 de fevereiro de 2009 

“Garantir o acesso e a permanência 

dos estudantes moradores da zona rural 

nas escolas da educação básica” (BRASIL, 

2009, s/p). 

Equitativo 

7 

Programa 

Nacional de 

Reestruturação e 

Aquisição de 

Equipamentos 

para a Rede 

Escolar Pública 

de Educação 

Infantil 

(PROINFANCIA) 

Criação: 2007 

Base para a classificação: 

Resolução/CD/FNDE nº 6, de 24 de abril 

de 2007 que estabelece o seguinte 

objetivo e critério de priorização a partir de 

vulnerabilidade social, respectivamente: 

Assegurar o acesso das crianças de quatro 

meses a seis anos de idade à educação 

infantil por meio da construção de creches 

e escolas e, paralelamente, reformar a 

infraestrutura física das que já existiam e 

equipá-las. 

Critérios para priorização - vulnerabilidade 

social: municípios com maiores 

percentuais de mulheres como únicas 

responsáveis pela provisão, alto índice de 

jovens em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e menor orçamento para 

educação infantil. 

Igualitário e 

equitativo 

8 Brasil Carinhoso 

 

Criação: 2012 

Base para a classificação: Campello; 

Falcão; Costa (2014) e Portal do FNDE 

 

“O Programa Brasil Carinhoso consiste na 

transferência automática de recursos 

financeiros para custear despesas com 

manutenção e desenvolvimento da 

Equitativo 
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PROGRAMA DESENHO INSTITUCIONAL 

PRINCÍPIO DE 

JUSTIÇA 

IDENTIFICADO 

educação infantil, contribuir com as ações 

de cuidado integral, segurança alimentar e 

nutricional, além de garantir o acesso e a 

permanência da criança na educação 

infantil. (...) Os recursos são destinados 

aos alunos de zero a 48 meses, 

matriculados em creches públicas ou 

conveniadas com o poder público, cujas 

famílias sejam beneficiárias do Programa 

Bolsa Família” (FNDE, 2020, s/p) 

 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Diante disso, pode-se inferir que os princípios de justiça predominantes são o 

igualitário e equitativo, aparecendo em quase todos os programas de forma isolada 

ou combinada. Como fator explicativo para este achado da pesquisa tem-se o próprio 

desenho dessa autarquia federal que possui, dentre as suas atribuições, um papel 

redistributivo e equalizador. Além disso, percebeu-se que no caso de alguns 

programas o princípio de justiça equitativa foi incorporado ao longo do tempo com o 

aprendizado das políticas públicas e dos governos, bem como está presente mais 

fortemente nos programas que tiveram origem em governos posicionados mais à 

esquerda, como os governos do Partido dos Trabalhadores, evidenciando uma 

tendência que, em virtude da onda crescente de governos de direita, pode estar 

fortemente ameaçada. 
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4. A IMPLEMENTAÇÃO DO PROINFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE NATAL/RN: OS 

PRICÍPIOS DESENHADOS NA FORMULAÇÃO CONSEGUIRAM SER 

OPERACIONALIZADOS?  

 

De acordo com Lotta (2019) a formulação e a implementação são fases 

distintas do processo de políticas públicas, em que a ferramenta do ciclo ou 

abordagem sequencial é útil para entender globalmente as fases que permeiam esse 

processo, ainda que este não se configure como uma ferramenta analítica, como 

aponta Melo e Santos (2020) apoiados em outros teóricos. 

Nesse sentido, a formulação consiste no “momento em que as políticas serão 

objeto de formulação, de planejamento, de decisão sobre seus modelos e objetivos” 

(LOTTA, 2019, p.13). Mobilizando também as definições de Souza (2008), tem-se que 

a formulação seria o momento em que “governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados 

ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2018, p.19). Esse momento, portanto, é 

permeado por disputas de narrativas e de poder entre diferentes atores do mesmo 

grupo político e/ou de diferentes grupos.   

Já a implementação refere-se ao “momento em que os planos formulados se 

tornarão realidade” (LOTTA, 2019, p.13) e ao “que acontece entre os objetivos da 

política e seus resultados e como são coordenados os atores e instituições para 

execução da política. A implementação é o que liga os objetivos da política a seus 

resultados” (SOUZA, 2018, p. 52). Desse modo, a implementação é o momento em 

que a política pública está sendo efetivada e o que foi delineado na formulação ganha 

forma (LOTTA, 2019; SOUZA, 2018).  

Em consonância com Lotta (2019), desde o seu surgimento até os dias atuais, 

os estudos sobre implementação sofreram ajustes e redirecionamento de enfoques, 

existindo, portanto, quatro gerações de estudos. A primeira geração de estudos surge 

em 1970 e possuía como motivação entender essa diferença entre o desenho e o que 

realmente é executado, como destacado no parágrafo anterior. Esses estudos 

caracterizavam-se pelo olhar normativo da política pública e a visão de que o que foi 

desenhado não deveria e não poderia ser alterado pelos implementadores da política 

e qualquer modificação ficava, dessa forma, entendida como um desvio de rota na 

política. Essa geração ou corrente de estudo de implementação ficou conhecida como 

top-down.  
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Em contrapartida, ainda na década de 70 e no início da década de 80, surge a 

segunda geração de estudos de implementação. Para essa perspectiva, a 

implementação de políticas públicas é um processo em si mesmo e não apenas a 

mera execução do que foi formulado e, portanto, também exige a tomada de decisões, 

havendo, assim, uma necessidade de estudar a implementação não a partir do 

desenho e formulação para a implementação, mas sim a partir da própria 

implementação, isto é, um olhar bottom up (LOTTA, 2019).  

Na década de 90 surgem novos modelos para o estudo de implementação 

saindo da dicotomia entre abordagem top-down e bottom-up e formulação e 

implementação, buscando captar outras dimensões e nuances que permeiam esse 

processo de implementação das políticas públicas. Por fim, a última geração, a atual, 

acumula os achados das outras gerações assim como incorpora diferentes temas, 

como governança, ação pública, arranjos institucionais, sistemas de coordenação e 

capacidades estatais (LOTTA, 2019). 

Contudo, este capítulo não objetiva analisar a relação entre formulação de 

políticas públicas a partir dessas abordagens clássicas e extremamente consolidadas 

no cenário nacional e internacional, mas explorar a relação entre a formulação e a 

implementação das políticas públicas à luz de princípios de justiça em um programa 

específico no município de Natal, o Proinfância.  

Assim, o alvo aqui não é esgotar esse tema e nem fornecer um modelo de 

análise de políticas púbicas já elaborado e amplamente testado, mas lançar luzes 

sobre o argumento de que analisar políticas públicas por meio de princípios de justiça 

como equidade pode ser uma importante ferramenta para o estudo das desigualdades 

e, consequentemente, para a descoberta de mecanismos de correção destas a partir 

de políticas públicas, isto é, por meio da interseção teórica e analítica de temas que 

são profundamente consolidados em suas áreas de origem, mas pouco explorados 

de forma combinada. Por essa razão, essa pesquisa é bastante exploratória. 

Inicialmente, destaca-se que as escolhas do Governo do Ex-Presidente 

Fernando Henrique Cardoso de priorizar o ensino fundamental e em seguida o ensino 

médio reforçaram as desigualdades de acesso à educação infantil 

 

Além da iniqüidade evidenciada no acesso a esse atendimento, acesso esse 
muito mais elevado para crianças cujos pais têm renda e escolaridade mais 
altas, as condições da oferta também são desiguais. O espaço físico e as 
instalações, muitas vezes compartilhados com escolas de ensino 
fundamental, são precários e inadequados à faixa etária. O percentual de 
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professores sem a formação mínima exigida (nível médio na modalidade 
normal) é mais elevado que nos outros níveis da educação básica (IPEA, 
2002b, p.44). 

 

Portanto, na educação infantil existem os problemas de qualidade da educação, 

assim como nos demais segmentos da educação básica, mas permanecem também 

desigualdades de acesso que foram supridas nos outros dois segmentos da educação 

básica.  

Ressalta-se que a partir da gestão do Presidente Lula a educação infantil passa 

a fazer parte da agenda governamental e na gestão da Presidenta Dilma Rousseff 

essa pauta permanece na agenda, assim como torna-se uma prioridade para o 

governo em que há, inclusive, a inserção do Programa Proinfância no Plano de 

Aceleração do Crescimento II, como instrumento para aumentar o grupo de municípios 

atendidos e o volume de recursos repassados.  

Assim, este capítulo busca apresentar o panorama da implementação do 

Proinfância no Rio Grande do Norte e, em seguida, focar especificamente na 

implementação do Proinfância no município de Natal, capital do estado. Para análise 

geral da implementação do Proinfância no Rio Grande do Norte (RN) foram 

selecionados dados dos municípios que receberam recursos desse programa no 

estado.  

A partir dos dados coletados, pôde-se perceber que, dos 167 municípios do Rio 

Grande do Norte, de 2008 a 2019, 111 municípios receberam recursos oriundos do 

governo federal e, mais especificamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, através do Programa Proinfância, em que estes recursos foram recebidos 

de forma não contínua entre os anos, como pode ser observado no Apêndice B que 

lista os municípios que receberam recursos do Proinfância e em quais anos.   

Para possibilitar uma melhor análise, optou-se por utilizar a divisão por Região 

Geográfica Intermediária (RGInt) do IBGE que divide o Estado do Rio Grande do Norte 

em 3 grandes cidades-polo, sendo elas Caicó, Natal e Mossoró. Essa classificação é 

uma divisão que está entre a divisão por estado e a divisão de Regiões Geográficas 

Imediatas, de modo que as RGInt “organizam o território, articulando as Regiões 

Geográficas Imediatas por meio de um polo de hierarquia superior diferenciado a partir 

dos fluxos de gestão privado e público e da existência de funções urbanas de maior 

complexidade” (IBGE, 2017, s/p). Dessa forma, a RGInt caracteriza-se pela divisão 



 

84 
 

com Metrópoles ou capitais regionais que constituem-se como Polo naquela 

localidade (IBGE, 2017). 

A região de Caicó é composta por 24 municípios, a saber: Acari, Bodó, Caicó, 

Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, 

Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, 

Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do 

Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos 

Batistas.  

A região de Mossoró é composta por 68 municípios, sendo eles: Açu, Afonso 

Bezerra, Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Angicos, Antônio 

Martins, Apodi, Areia Branca, Augusto Severo, Baraúna, Caraúbas, Carnaubais, 

Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Felipe Guerra, Fernando Pedroza, 

Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Governador Dix-Sept Rosado, Grossos, 

Guamaré, Ipanguaçu, Itajá, Itaú, Janduís, João Dias, José da Penha, Lajes, Lucrécia, 

Luís Gomes, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, 

Mossoró, Olho-d'Água do Borges, Paraná, Paraú, Patu, Pau dos Ferros, Pendências, 

Pilões, Portalegre, Porto do Mangue, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da 

Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, Santana do Matos, São Francisco do 

Oeste, São Miguel, São Rafael, Serra do Mel, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, 

Taboleiro Grande, Tenente Ananias, Tibau, Triunfo Potiguar, Umarizal, Upanema, 

Venha-Ver e Viçosa.  

A região de Natal é composta por 75 municípios que são: Arês, Baía Formosa, 

Barcelona, Bento Fernandes, Bom Jesus, Brejinho, Caiçara do Norte, Caiçara do Rio 

do Vento, Campo Redondo, Canguaretama, Ceará-Mirim, Coronel Ezequiel, Espírito 

Santo, Extremoz, Galinhos, Goianinha, Ielmo Marinho, Jaçanã, Jandaíra, Januário 

Cicco, Japi, Jardim de Angicos, João Câmara, Jundiá, Lagoa d'Anta, Lagoa de Pedras, 

Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Lajes Pintadas, Macaíba, Maxaranguape, 

Montanhas, Monte Alegre, Monte das Gameleiras, Natal, Nísia Floresta, Nova Cruz, 

Parazinho, Parnamirim, Passa e Fica, Passagem, Pedra Grande, Pedra Preta, Pedro 

Avelino, Pedro Velho, Poço Branco, Pureza, Riachuelo, Rio do Fogo, Ruy Barbosa, 

Santa Cruz, Santa Maria, Santo Antônio, São Bento do Norte, São Bento do Trairí, 

São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, São José do Campestre, São Miguel 

do Gostoso, São Paulo do Potengi, São Pedro, São Tomé, Senador Elói de Souza, 
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Senador Georgino Avelino, Serra Caiada, Serra de São Bento, Serrinha, Sítio Novo, 

Taipu, Tangará, Tibau do Sul, Touros, Várzea, Vera Cruz e Vila Flor.  

Assim, da Região de Caicó, dos 24 municípios que a compõe apenas 17 

receberam recursos do Programa, sendo eles: Acari, Caicó, Cerro Corá, Currais 

Novos, Florânia, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro 

Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José 

do Seridó, Serra Negra do Norte e Tenente Laurentino Cruz.  

Da Região de Mossoró 46 municípios receberam recursos, sendo eles:  Afonso 

Bezerra, Açu, Alexandria, Almino Afonso, Alto do Rodrigues, Angicos, Antônio Martins, 

Apodi, Areia Branca, Baraúna, Caraúbas, Carnaubais, Coronel João Pessoa, Doutor 

Severiano, Encanto, Fernando Pedroza, Governador Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu 

Itaú, Lajes, Lucrécia, Luís Gomes, Macau, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, 

Messias Targino, Mossoró, Olho-d'Água do Borges, Patu, Pau dos Ferros, 

Pendências, Portalegre, Rafael Fernandes, Riacho da Cruz, Rodolfo Fernandes, 

Santana do Matos, São Miguel, São Rafael, Serra do Mel, Taboleiro Grande, Tenente 

Ananias, Triunfo Potiguar, Upanema, Venha-Ver e Viçosa.  

Da Região de Natal, apenas 46 dos 75 municípios conseguiram acessar aos 

recursos, a saber: Arês, Bom Jesus, Brejinho, Caiçara do Rio do Vento, Campo 

Redondo, Canguaretama, Ceará-Mirim, Espírito Santo, Extremoz, Goianinha, Jaçanã, 

Jandaíra, João Câmara, Lagoa d'Anta, Lagoa de Pedras, Macaíba, Maxaranguape, 

Monte Alegre, Natal, Nísia Floresta, Parazinho, Parnamirim, Passa e Fica, Passagem, 

Pedra Grande, Pedro Avelino, Poço Branco, Riachuelo, Ruy Barbosa, Santa Cruz, 

Santo Antônio, São Bento do Norte, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, 

São Paulo do Potengi, São Tomé, Senador Georgino Avelino, Serra Caiada, Serra de 

São Bento, Serrinha, Sítio Novo, Taipu, Tangará, Touros e  Vera Cruz.  

Desse modo, percebeu-se que 56 municípios não receberam recursos do 

programa.5 Os recursos recebidos pelos municípios do Rio Grande do Norte vão de 

menos de 600 mil reais a mais de 1 milhão e meio de reais, com pode ser observado 

na Tabela 1 que apresenta a o quantitativo de municípios por categoria de valor 

recebido e a porcentagem. De modo que dos 111 municípios, 19 receberam até 600 

 
5 Faz-se necessário ressaltar que não foi alvo dessa dissertação investigar os municípios que não 
receberam recursos do Programa e, por esta razão, não foi investigado o porquê destes municípios 
não terem conseguido (ou desejado) acessar a estes recursos do FNDE. 
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mil reais em recursos; 26 entre 600 mil e 980 mil; 17 entre 980 mil e 1 milhão e 250 

mil; 31 de 1 milhão e 250 mil a 1 milhão e meio; e 18 acima de 1 milhão e meio.  

 

Tabela 1 - Frequência e percentual de municípios que receberam recursos do 
Proinfância de acordo com a categoria de valores em reais 

Valor Recebido (Municípios) Frequência Porcentagem 

Menos de 600 mil 19 17,1 

De 600.000,01 a 980 mil 26 23,4 

De 980.000.01 a 1.250.000.00 17 15,3 

De 1.250.000.01 a 1.500.000.00 31 27,9 

Acima de 1.500.000.01 18 16,2 

TOTAL 111 100% 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo FNDE por meio da Lei de Acesso à 
Informação nos anos de 2019 e 2020.  

 

O quantitativo de recursos recebidos por município do Rio Grande do Norte de 

acordo com as agregações também pode ser observado a partir do Apêndice C ou do 

mapa 1, apresentado na página a seguir, que especializa essa distribuição. 
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Mapa 1 - Distribuição dos recursos recebidos do Programa Proinfância por município e categoria de valores 

 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo FNDE por meio da Lei de Acesso à Informação nos anos de 2019 e 2020. 
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Após essa análise foi possível coletar também informações acerca do 

quantitativo de matrículas em creche e pré-escola de 2008 a 2017 dos munícipios que 

receberam recursos do Programa Proinfância, como disposto nos apêndices D e E, 

respectivamente. Assim, cumpre ressaltar que a análise agregada foi realizada 

apenas com os municípios dessas cidades-polo que receberam recursos do Programa 

Proinfância nos anos de 2008 a 2017, representando um total de 109 municípios, e 

não todos os municípios que a compõe o estado do Rio Grande do Norte, tendo em 

vista que não era objetivo desta dissertação estabelecer um comparativo entre os 

municípios que receberam os recursos e os que não receberam e desse modo testar 

a capacidade do Proinfância em aumentar vagas, mas sim realizar inferências 

descritivas nos municípios que receberam recursos do Programa.  

A tabela 2, disposta abaixo, apresenta a evolução, em termos absolutos, do 

quantitativo de matrículas em creche dos municípios que receberam recursos do 

Proinfância, agregados por cidades-polo, dos anos de 2008 a 2017, assim como a 

taxa de crescimento do quantitativo de matrículas nesse recorte temporal.  

 

Tabela 2 - Quantitativo de matrículas em creche da rede municipal dos municípios 
que receberam recursos do Proinfância agregados por cidades-polo. 

Região 
Geográfica 

Intermediária 
(RGInt) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 taxa de 
crescim

ento 
(2017-
2008) 

Caicó 3436 3987 3757 3508 3455 3638 3874 3844 3686 3950 
15,0% 

Mossoró 11195 10930 11293 11458 11807 11821 11875 10943 10919 11466 
2,4% 

Natal 14136 13492 14018 14797 15830 16634 17073 18400 18957 21092 49,2% 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (2020) 

 

A partir da tabela 2 pode-se perceber que a Região Intermediária de Mossoró 

é a que apresenta a menor taxa de crescimento quando comparado 2008 a 2017. A 

análise do quantitativo de matrículas ao longo dos anos permite compreender que em 

alguns anos houve queda no quantitativo de matrícula e, em outros anos, houve 

crescimento, destacando os anos de 2009, 2014 e 2017 com as maiores taxas de 

crescimento (16%, 6,5% e 7,2%, respectivamente). Desse modo, nota-se, ao final, 

uma taxa de crescimento de apenas 2,4% no quantitativo de matrículas.  

No caso da Região Intermediária de Caicó, percebe-se que, assim como o caso 

de Mossoró, em alguns anos houve uma queda no quantitativo de matrículas e outros 
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anos em que houve um crescimento, representando, ao final, uma taxa de crescimento 

de 15% no quantitativo de matrículas dos municípios que receberam recursos do 

Proinfância nesta região do estado.  

Já a Região intermediária de Natal apresenta uma significativa taxa de 

crescimento de matrículas ao longo nos anos, em que apenas em 2009 houve uma 

redução no número de matrículas, mas nos anos seguintes houve expansão, 

chegando a uma taxa de crescimento de 49,2% ao final, com maiores índices de 

crescimento nos anos de 2012, 2015 e 2017 (7%, 7,8% e 11,3%, respectivamente).  

Os dados acerca da evolução do quantitativo de matrículas também podem ser 

melhor observados a partir do gráfico 1, no qual fica mais evidente que nas Regiões 

de Caicó e Mossoró o processo de expansão de matrículas não foi linear, ao contrário, 

foi marcado por aumentos, mas também por decréscimos, embora, ao final, tenha 

existido, de fato, um aumento no quantitativo absoluto de matrículas ainda que este 

seja pouco significativo quando comparado, por exemplo, ao caso da Região de Natal 

que apresenta um elevado e progressivo aumento no quantitativo de matrícula ao 

longo dos anos.  

 

Gráfico 1 - Evolução do quantitativo de matrículas em creches municipais dos 
municípios que receberam recursos do Proinfância agregados por cidades-polo 

 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (2020) 

 

Com a pré-escola o panorama observado já é outro. No que tange as Regiões 

de Caicó e Mossoró percebe-se, a partir da tabela 3, um decréscimo em relação ao 

número de matrículas do primeiro ano de implementação do proinfância e o último ano 

analisado.  
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Na Região Intermediária de Mossoró percebeu-se, por um lado, uma queda de 

0,4% no quantitativo de matrículas em pré-escolas municipais e na Região de Caicó 

um decréscimo de 9%. Ainda que essa diminuição não seja profundamente 

significativa mostra que o programa não conseguiu promover aumento no número de 

matrículas para este segmento de ensino nessas regiões apesar do recebimento de 

recursos oriundos do Programa Proinfância. 

Por outro lado, na Região de Natal percebe-se um crescimento de 22,6%, mais 

tímido se comparado ao quantitativo de matrículas, mas ainda significativo para o 

quantitativo de matrículas em pré-escolas municipais.  

 

Tabela 3 - Quantitativo de matrículas em pré-escolas municipais dos municípios que 
receberam recursos do Proinfância agregados por cidades-polo 

Região 
Geográfica 

Intermediária 
(RGInt) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 taxa de 
crescimento 

(2017-
2008) 

Caicó 5151 5210 5364 5335 4922 5323 5006 4902 4873 4688 
-9,0% 

Mossoró 16398 18194 18388 17520 17496 17776 17168 16335 16540 16332 
-0,4% 

Natal 27163 29516 30344 30112 30225 31010 31903 30828 32282 33289 
22,6% 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (2020) 

 

Esses dados ficam ainda mais evidentes quando representados no gráfico 2, 

em que se percebe que enquanto há uma diminuição no número de matrículas das 

Regiões de Caicó e Mossoró há uma expansão no número de matrículas na Região 

que possui Natal como cidade-polo.  
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Gráfico 2 - Evolução do quantitativo de matrículas em pré-escolas municipais dos 
municípios que receberam recursos do Proinfância agregados por cidades-polo 

 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (2020) 

 

Contudo, apesar disso, percebe-se que enquanto os municípios dos polos de 

Caicó e Mossoró apresentam pouco crescimento no número de matrículas em creche 

e um decréscimo no número de matrículas em pré-escola, os municípios que 

compõem o polo de Natal apresentam uma taxa de crescimento de matrículas em 

creche de 49,2% e uma taxa de crescimento de matrículas em pré-escolas municipais 

de 22,6%.  Não é possível explicar, a partir dessa análise descritiva que esse aumento 

ou decréscimo do quantitativo de matrículas está associado diretamente ou é 

resultado direto do Programa Proinfância, tendo em vista que para isso seria 

necessário isolar o efeito de outros programas educacionais como o FUNDEB e o 

Brasil Carinhoso e estabelecer comparativos entre os municípios do estado que 

receberam recursos do Proinfância e os que não receberam. 

Desse modo, destaca-se que esse fenômeno observado pode ser resultado 

apenas da maior demanda de vagas presente nos municípios desse polo de Natal que 

é composto por municípios da Região Metropolitana e municípios mais próximos e, 

portanto, de maior porte e com maior integração. 

Após essa análise mais geral do panorama estadual é possível realizar uma 

análise mais aprofundada do município de Natal, a capital do Estado. O município de 

Natal recebeu recursos oriundos do programa Proinfância nos anos de 2010 a 2016 

de forma ininterrupta e, posteriormente, voltou a receber recursos em 2018 e em 2019, 

de modo que Natal está entre os 18 municípios que receberam mais de um milhão e 
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meio de reais e configura-se como o município do Estado que mais recebeu recursos 

oriundos do Programa como pode ser observado na Tabela 4, disposta abaixo: 

 

Tabela 4 - Volume de recursos recebidos, em reais, pelo município de Natal oriundos 
do programa Proinfância 

Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 
TOTAL 
VALOR 

 Natal 
R$ 
3.917.799
,44  

R$ 
1.454.309
,47  

R$ 
2.600.558
,51  

R$ 
3.973.471
,71  

R$ 
906.657,8
8  

R$ 
1.555.009
,20  

R$ 
2.836.760
,76  

R$ 
2.388.403
,48  

R$ 
378.901,7
1  

R$ 
20.011.
872,16  

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo FNDE por meio da Lei de Acesso à 
Informação nos anos de 2019 e 2020.  

 

O quantitativo de recursos recebidos pelo município de Natal (R$ 

20.011.872,16) foi muito superior ao quantitativo recebido pelos demais municípios do 

estado. De acordo com os dados fornecidos pelo FNDE pela Lei de Acesso à 

informação, os municípios do estado do Rio Grande do Norte receberam, de recursos 

repassados entre 2008 e 2019, um volume de  R$ 148.486.252,42,em que o segundo 

município que recebeu mais recursos oriundos do Programa foi o Município de São 

Gonçalo do Amarante que recebeu um total de R$ 6.460.558,61.  

Em relação ao quantitativo de matrículas, percebe-se um aumento expressivo 

no número de matrículas no município dos anos de 2008 a 2017, como pode ser 

observado na tabela 5, disposta abaixo.  

 

Tabela 5 - Quantitativo de matrículas em creches municipais no município de Natal 

Município Creche 
2008 

Creche 
2009 

Creche 
2010 

Creche 
2011 

Creche 
2012 

Creche 
2013 

Creche 
2014 

Creche 
2015 

Creche 
2016 

Creche 
2017 

taxa de 
crescimento 

(2017-
2008) 

Natal 3570 2361 2189 3399 3750 3614 4205 4659 4687 6504 
82,2% 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (2020) 

 

Quando comparados os anos de 2008 e 2017 percebe-se uma taxa de 

crescimento no quantitativo de matrículas em creches municipais públicas de Natal de 

82,2%, um aumento profundamente expressivo, de modo que, atualmente, o 

município de Natal conta com 74 CMEI’s como pode ser observado na tabela 6, 

disposta nas próximas páginas, em que, desses 74 CMEI’s, 12 foram construídos com 

recursos do Programa Proinfância.  
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Tabela 6 - Lista dos CMEI’s do Município de Natal em 2020 

Nome do CMEI Bairro/conjunto ou 
loteamento 

Região 
Administ

rativa 

N° de 
salas 

N° de 
alunos 

Recur
sos do 
Proinf
ância 

Amor de Mãe Praia do Meio L 7 189 0 

Claúdia Oliveira Rocas L 8 363 0 

Darilene Brandão Alecrim L 4 126 0 

Galdina Barbosa Mãe Luiza L 9 191 0 

José Alves Sobrinho Barro Vermelho L 9 200 0 

Maria Eulália Alecrim L 6 180 0 

N. Sra. De Lourdes Mãe Luiza L 7 264 0 

Padre João Perestrello Mãe Luiza L 10 183 0 

São Francisco de Assis Alecrim L 4 152 0 

 Leste Leste - subtotal L 64 1.848 0 

Antonio Gurgel Potengi N 10 406 1 

Belchior Borges N. S. 
Apresentação 

N 4 187 1 

Elizabeth Teotônio Redinha N 3 125 0 

Evangelina Elita Lagoa Azul N 3 144 0 

Francisca Célia N. S. 
Apresentação 

N 18 435 0 

Graça Mota Igapó N 8 250 0 

José Carlos Bezerra Igapó N 5 202 0 

Luiz Gonzaga Pajuçara N 7 300 0 

Mailde Ferreira Pinto Potengi N 8 360 1 

Maria Abigail Lagoa Azul N 7 222 0 

Maria Cleonice Potengi N 4 174 0 

Maria da Piedade Lagoa Azul N 3 144 0 

Maria de Fátima 
Medeiros 

Lagoa Azul N 7 329 0 

Maria de Nazaré Lagoa Azul N 8 358 1 

Maria Lucila Lagoa Azul N 3 122 0 

Marlice Carlos de Melo Conjunto Santa 
Catarina 

N 6 134 0 

Padre Sabino Gentille Parque das 
Dunas 

N 10 398 0 

Paulina Engrácia Potengi N 3 145 0 

Rosalba Dias Solidade I N 8 342 1 

Santa Cecília   N 4 176 1 

Santa Mônica Pajuçara N 3 138 0 

Selva Capistrano Soledade II N 4 164 0 

Stella Lopes Lagoa Azul N 8 372 0 
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Nome do CMEI Bairro/conjunto ou 
loteamento 

Região 
Administ

rativa 

N° de 
salas 

N° de 
alunos 

Recur
sos do 
Proinf
ância 

Telma Rejane Moura 
Freire 

Lagoa Azul N 8 345 1 

Terezinha de Jesus Santarém N 10 467 1 

Terezinha Linhares Redinha N 6 264 0 

Vulpiano Cavalcanti Vila Paraíso N 9 285 0 

Norte Norte - subtotal N 177 6.988 8 

Arnaldo Arsênio Lenigrado-
Planalto 

O 7 279 0 

Bom Samaritano Quintas O 3 114 0 

Carmem Fernandes 
Pedroza 

Felipe Camarão O 14 344 0 

Clara Camarão Planalto O 5 217 1 

Cléa Bezerra Guararapes O 4 142 0 

Elaine do Nascimento 
Lopes 

Dix-Sept-Rosado O 11 196 0 

Francisca Anástacia Dix-Sept-Rosado O 8 271 0 

Frei Daminhão Bom Pastor O 4 180 0 

Irmã Dulce Felipe Camarão O 5 139 0 

Jesiel Figueiredo Cidade da 
Esperança 

O 5 236 0 

Jesus Bom Pastor N. S. de Nazaré O 4 130 0 

José Alencar Cidade Nova O 3 112 0 

Maria do Socorro Lima Quintas O 8 271 0 

Maria Itacira Bento Cidade Nova O 3 126 0 

Maria Luiza Planalto/Guarape
s 

O 8 283 1 

Maria Salete Bila Planalto O 14 329 0 

Marilanda Paiva Guararapes O 10 226 0 

Marize Paiva Cidade Nova O 14 336 0 

Missionário Odilon dos 
Santos 

Quintas O 3 125 0 

N. Sra. Auxiliadora Cidade da 
Esperança 

O 16 320 0 

N. Sa de Fatima Felipe Camarão O 5 241 0 

N. Sra. Santana Bairro Nordeste O 5 183 0 

Raquel Filgueira Nazaré O 7 235 0 

Saturnina Alves Cidade Nova O 3 127 0 

Zilda Arns Felipe Camarão O 5 237 0 

Oeste   Oeste - subtotal  O 174 5.799 2 

Carla Albernaz 
Bandeira 

Tirol S 3 104 0 

Carmem Reis Ponta Negra S 10 210 0 

Claudete Maciel Pitimbu S 17 385 0 



 

95 
 

Nome do CMEI Bairro/conjunto ou 
loteamento 

Região 
Administ

rativa 

N° de 
salas 

N° de 
alunos 

Recur
sos do 
Proinf
ância 

Fernanda Jalles Conj. Satélite 
Vale Pitimbu 

S 16 337 1 

Haydee Monteiro Vila de Ponta 
Negra 

S 3 120 0 

Kátia Garcia Candelária S 4 90 0 

Libânea Medeiros Neópolis S 6 204 0 

Maria Celoni Lagoa Nova S 2 87 0 

Maria dos Martírios 
Lisboa de Menezes 

Pitimbu S 4 153 1 

Maria Eunice Davim Conjunto Pirangi S 5 221 0 

Maria Ilka Soares Nova Descoberta S 6 168 0 

Moema Tinoco Neópolis S 3 100 0 

Vilma Dutra Mirassol S 3 79 0 

Sul  Sul - subtotal S 90 2.541 2 

Total  497 16.493 12 
Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação 

de Natal (2020). 

 

A partir dos dados da Tabela 6, percebe-se que existem CMEI’s distribuídos 

por todas as Zonas da Cidade, contudo os CMEI’s construídos a partir de recursos do 

Programa Proinfância concentram-se nas Zonas Norte (8), Oeste (2) e Sul (2) da 

Cidade. 

De acordo com Gomes e Melo (2019) 

1) as Zonas Norte e Oeste possuem maior concentração de população de 
baixa renda, maior presença de favelas, com destaque para a existência de 
vários conjuntos habitacionais na Zona Norte construídos pelo poder público 
nas décadas de 1970/1980 2) a Zona Leste apresenta uma mistura, com 
bairros de maior presença de classes médias e altas, mas outros com elevada 
concentração de pobreza e de favelas e 3) a Zona Sul tem maior 
homogeneidade socioeconômica e uma presença mais elevada de bairros de 
renda alta e média e com poucas áreas de favela comparativamente. 
(GOMES; MELO, 2019, p.12). 

Desse modo, tem-se que dos 12 CMEI’s, 8 (66,6%) foram construídos na 

Região Administrativa Norte, área em que reside a população com menor poder 

aquisitivo agregado e que possui os maiores indicadores de vulnerabilidade social da 

Cidade; 2 (16,6%) na Região Oeste, que é a segunda Zona que possui a maior 

concentração da população de baixa renda da cidade; e 2 (16,6%) na Região Sul, 

área em que reside a população da cidade com maior poder aquisitivo. A distribuição 
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espacial dos CMEI’s em Natal também pode ser observada com o mapa 2, disposto 

na página seguinte.  
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Mapa 2 - Distribuição espacial das creches municipais de Natal/RN 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação 

de Natal (2020). 
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Somando a esses dados as informações de favelas e conjuntos habitacionais 

do Município de Natal de Medeiros (2018), percebe-se que a maioria dos CMEI’s 

construídos com recursos do Proinfância (83%) foram alocados nas Regiões 

Administrativas que concentram a população com menor poder aquisitivo da Cidade, 

a Norte e a Oeste e ainda aqueles CMEI’s construídos na Região Administrativa Sul 

foram construídos no bairro Pitimbu em uma área de conjunto habitacional.  

Dessa forma, percebe-se que os CMEI’s construídos com recursos do 

Proinfância em Natal conseguiram ser alocados em áreas vulneráveis e de alta 

vulnerabilidade, estando presente em conjuntos habitacionais que possuem um 

processo de urbanização mais linear, possuindo, em tese, espaços para 

equipamentos públicos, mas também próximo a favelas onde o processo de 

urbanização é precário e os problemas de terrenos com terraplanagem, dominialidade 

de terrenos públicos são ainda maiores em bairros periféricos ou com enclaves 

urbanos, como pode ser observado no mapa 3, disposto na próxima página. 

O Bairro Lagoa Azul, por exemplo, um bairro periférico da cidade, possui dois 

CMEI’s construídos com recursos do Proinfância, sendo um dentro do conjunto Nova 

Natal e o outro no Loteamento Nordelândia, evidenciando, assim, o critério de 

priorização de famílias em maior situação de vulnerabilidade em escala intramunicipal 

e, portanto, de atendimento ao princípio de justiça equitativo no momento da 

implementação do programa no município de Natal.  
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Mapa 3 - Distribuição espacial das creches do município de Natal/RN e localização 
das favelas e conjuntos habitacionais 

 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação 
de Natal (2020) e Medeiros (2018) para favelas e conjuntos habitacionais (2020). 
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Após essa análise, foram realizadas 6 entrevistas, buscando complementar as 

informações encontradas a partir de uma análise em maior profundidade. Dessas 6 

entrevistas, uma foi exploratória e foi realizada com a Secretária Executiva da União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME. Das cinco restantes, três 

foram realizas com gestores e ex-gestores do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (Entrevistados 1, 2 e 3) e duas foram realizadas com gestores da 

Secretaria Municipal de Educação (Entrevistados 4 e 5).  

Acerca do papel da Instituição tem-se duas falas bem ilustrativas de ex-

gestores do FNDE, nas quais fica evidente o papel do FNDE tanto como como um 

agente profundamente importante para a promoção da equidade e igualdade na 

prestação de serviços educacionais em território nacional, como instrumento para o 

cumprimento do papel da União desenhado na Constituição Federal,  quanto como 

operacionalizador das políticas educacionais desenhadas no âmbito no Ministério da 

Educação, conforme ilustram as falas abaixo, respectivamente:  

 

(...) o FNDE na sua origem sempre foi muito vocacionado para o 
desenvolvimento de políticas de educação básica (...) no âmbito da Educação 
Básica o papel da União basicamente é um papel redistributivo e supletivo. 
Então, o FNDE tem a missão de operacionalizar ambos os papéis da União, 
tanto no aspecto supletivo (...) e no aspecto distributivos. Então, para mim, 
o FNDE é o grande órgão federal que busca garantir condições 
equânimes para que as redes públicas ofertem serviços educacionais 
em condições de maior igualdade e equidade (ENTREVISTADO 1, 2020, 
grifo nosso).  

 

(...) o papel do FNDE, na minha opinião, é fundamental na execução das 
políticas. A gente tem um corpo técnico muito qualificado, muito sério, tem 
várias legislações que respaldam a gente em relação a isso. (..) A execução 
roda dentro do FNDE (ENTREVISTADO 3, 2020, grifo nosso). 

 

Paralelamente, foi perguntado aos gestores e ex-gestores do FNDE acerca dos 

desafios gerais no processo de implementação dos diferentes programas 

educacionais executados pelo FNDE e os principais pontos levantados estão 

demonstrados nas falas a seguir:  

 

Acho que o principal, que eu colocaria, está muito associado ao modelo 
federativo brasileiro. Nós estamos falando de uma federação que tem 5.570 
municípios que são entidades autônomas e 27 unidades federadas. Então 
fazer uma política pública desenhada de Brasília que vai ser implementada 
com 5.570 órgãos autônomos diferentes é muito complicado. Nós estamos 
falando de órgão autônomos diferentes com variâncias absurdas. (...) é uma 
disparidade muito grande e isso reflete não só na capacidade técnica 
desses órgãos, desses municípios e desses estados, mas 
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fundamentalmente na implementação (ENTREVISTADO 1, 2020, grifo 
nosso). 

 

Eu acho que é uma conjuntura de questões que contribuem para isso, a 
questão da escolaridade do corpo técnico. (..) às vezes são municípios 
que não tem concurso para servidor, a falta de continuidade de gestão, a 
questão da capacidade operacional (ENTREVISTADO 3, 2020, grifo 
nosso). 

 

Assim, percebe-se que, para os gestores federais, os principais desafios de 

implementação das políticas educacionais federais serem executadas em escala local 

estão o modelo federalista brasileiro que agrega municípios com realidades sociais e 

econômicas profundamente díspares, tornando necessário e, ao mesmo tempo, 

dificultando a formulação e, sobretudo, a execução de políticas com padrões mínimos 

nacionais, assim como a questão da baixa capacidade técnica-burocrática da 

burocracia em escala municipal o que impacta diretamente na capacidade de 

operacionalizar esses planos, programas e projetos, bem como os problemas de 

continuidade nas gestões municipais.  

Posteriormente, focando as perguntas no Programa Proinfância, foi perguntado 

inicialmente aos gestores acerca do atingimento dos objetivos do Proinfância, em que 

os gestores do FNDE tiveram diferentes respostas, em que os entrevistados 1 e 3 

defendem que os objetivos do Programa foram atingidos, ainda que tracem uma linha 

argumentativa de que foi atendido de modo parcial diante das dificuldades de 

atendimento à todos os 5.570 municípios brasileiros. O Entrevistado 2, porém, 

acredita que o programa não conseguiu atender aos objetivos devido ao 

estabelecimento das metas ousadas. Essas informações podem ser observadas a 

partir das falas a seguir:  

 

Que ele atende e atingiu ao seu propósito, a mim me parece muito claro. 
Primeiro que o propósito era elevar a matrícula na educação infantil e 
isso foi conseguido e o Proinfância foi parte disso. (...)Agora, outra 
questão é falar de 5.570 municípios aí, seguramente, o Proinfância e qualquer 
outro programa nacional não chega de forma igual em todos e esse é um dos 
grandes desafios que a gente ainda tem. (...) É que a população brasileira 
hoje está concentrada em grandes municípios, então o Proinfância chegou 
nesses grandes municípios, em especial nos grandes municípios do 
Nordeste de forma muito relevante. Eu diria que sim, ele atendeu os seus 
propósitos de colocar agenda, de criar vagas, de ampliar o atendimento, 
mas que ele padece também de todas as dificuldades de uma implementação 
de políticas públicas no Brasil, de não conseguir fazer isso de forma igual 
para todo mundo, de não chegar em populações muito vulneráveis, esse 
é o desafio de desenho, mas ele também não tinha esse propósito, o 
Proinfância não tinha, por exemplo, como propósito atender a comunidades 
dispersas, a comunidades indígenas,  comunidades ribeirinhas, esse não era 
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o propósito dele, não foi desenhado assim e talvez precisasse de outros 
programas de desenho para chegar nessas comunidades, especialmente 
comunidades ribeirinhas, comunidades dispersas que aí o modelo de 
atendimento prédio único, digamos, urbano, não atende. (ENTREVISTADO 
1, 2020, grifo nosso). 

 

(...) eu levantei que 3.000 e poucos municípios já tinham sido contemplados 
com obras... nós somos quase 5.600, então ainda tem muita gente do lado 
de fora. E sem contar que alguns que foram contemplados por estarem dentro 
desses critérios, mas não conseguiram terminar as suas obras também, 
então isso é muito delicado. (ENTREVISTADO 3, 2020). 

 

A meta do ProInfância era uma meta bastante ousada, como já lhe disse, 
eu acho que o Governo fixou uma meta muito maior do que a própria 
estrutura e o sistema, o ecossistema que deveria funcionar para que a plena 
execução do ProInfância funcionasse (...) o funcionamento do ecossistema 
que envolvia os municípios, envolvia as empresas, envolvia a cadeia de 
suprimento, envolvia o fluxo orçamentário, envolvia os fluxos financeiros, 
envolvia estruturas de estados e municípios fazerem o acompanhamento e 
gestão. Eu acho que essas estruturas foram afogadas pela demanda que 
foi muito maior que eram capazes de responder e isso comprometeu o 
atingimento de uma meta mínima (ENTREVISTADO 2, 2020, grifo nosso). 

 

Desse modo, destaca-se que o Programa Proinfância, ainda que associado a 

outros programas como o FUNDEB e o Brasil Carinhoso e também as legislações e 

metas do Plano Nacional da Educação, como aponta a fala do entrevistado 1, 

representou uma mudança significativa na taxa de elevação de matrículas em 

educação infantil. Contudo, foi realizada uma ressalva tanto na fala do entrevistado 1, 

quanto do entrevistado 3, acerca dos diferentes resultados dos programas nos 

municípios brasileiros, em que diversos municípios não conseguiram acessar aos 

recursos e alguns ainda acessaram os recursos mais não conseguiram executar as 

obras e o programa ficou centrado, sobretudo, nos municípios brasileiros de maior 

porte. 

Destaca-se que essa elevação de matrículas em municípios de maior porte 

pôde ser observada no caso do Rio Grande do Norte, em que os municípios do Polo 

da Região Intermediária de Natal possuíram elevada taxa de crescimento no número 

de matrículas tanto em creches, quanto em pré-escolas municipais e os municípios 

do Polo de Mossoró e Currais Novos possuíram crescimento no quantitativo de 

matrículas em creche (ainda que não tão significativo como os de Natal) e queda no 

quantitativo de matrículas em pré-escola. 

 Em relação a priorização dos mais vulneráveis os atores destacam dois 

aspectos extremamente importantes para esta dissertação. O primeiro deles é que o 

objetivo de priorizar os mais vulneráveis que está presente no momento inicial do 
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desenho institucional acaba sendo deixado de lado no momento que o Programa entra 

no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 e passa a ter como foco a 

universalização e até mesmo a priorização de municípios de maior porte e com 

maiores capacidades técnico-burocráticas para a implementação da política, como 

ilustra a fala abaixo: 

 

Veja, esse aí é desenho original do Proinfância a gente precisa trazer ele 
para um segundo momento. O desenho original de 2006/2007, tinha este 
formato, mas logo depois o Proinfância foi universalizado. Ele foi 
incluído no PAC, que foi programa de aceleração do crescimento e aí se 
atendeu universalmente a todos os municípios, com o critério de 
atendimento, exclusivamente. Sempre se buscou priorizar o atendimento 
às comunidades carentes porque isso era uma meta de governo. Mas o 
Proinfância, logo em 2010, ele não teve nenhum critério de exclusão de 
municípios com base em outras questões que não fosse o atendimento. 
Então se os municípios, a partir de 2009, não tivesse atendimento em creche, 
tivesse demanda, ele podia solicitar e chegou o momento de 2012 que o 
atendimento era para todo mundo. A questão era muito mais a capacidade 
do município executar e é o que tem até hoje, e que teve sempre 
presente e aí dialoga muito com a realidade urbana dos nossos 
municípios é a capacidade, especialmente nos grandes municípios, de 
se construir onde está a demanda, e esse é um grande problema, mas eu 
diria que não é um problema da educação é um problema da urbanização 
brasileira. Porque nós tanto podemos citar o caso clássico do Rio de Janeiro 
que é a favela da Rocinha, por exemplo, que é muito conhecida 
nacionalmente, que é uma favela totalmente implantada num morro, vertical, 
que não tem acento a basicamente nenhum serviço público e também não 
tem um único espaço para construir uma creche. Você precisaria pensar 
numa solução arquitetônica absolutamente inovadora de creches em 
pequenas edificações, em dois, três, quatro andares, o que não foi feito. O 
Proinfância não tinha esse objetivo e aí ele não conseguiu realmente chegar 
em comunidades muito carentes com dificuldades urbanas. Esse foi um dos 
grandes problemas na implementação. Chegar nas grandes periferias com 
urbanização precária? Ele não chegou. (ENTREVISTADO 1, 2020, grifo 
nosso). 

 

A fala disposta acima evidencia que o critério de priorização dos municípios 

com contextos mais vulneráveis se perdeu após a entrada do Programa no PAC 2, 

evidenciado a mudança de direção para a universalização e priorização dos 

municípios com maiores demandasse com maiores capacidades para 

operacionalização do Programa, perdendo-se, inclusive, os princípios equitativos e 

adotando princípios meritocráticos. Além disso, o entrevistado 1 destaca a dificuldade 

do programa chegar nas grandes periferias e áreas com processo de urbanização 

precário. Contudo, no caso de Natal, o programa conseguiu chegar em áreas com alta 

vulnerabilidade da Cidade, como pode ser observado no Mapa 3, ainda que outras 

áreas tenham ficado de fora.  
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O segundo aspecto importante em relação a priorização dos vulneráveis, 

aparece tanto na fala do entrevistado 1, em que ele cita a diretriz do governo de 

priorizar famílias vulneráveis, quanto na fala do entrevistado 3 que afirma que, mesmo 

nos municípios mais ricos em que foram implementados o Programa, havia um critério 

de priorização para matrícula dessas famílias: 

 

Dizer que 100% dos municípios que foram contemplados são esses com 
vulnerabilidade social não são. (...) acho que mesmo as cidades mais ricas 
temos pessoas, obviamente, que precisam de acesso porque não é só uma 
questão educacional, é a questão social mesmo. De dar possibilidade para que 
a mãe possa trabalhar, para que o filho tenha uma atenção adequada na 
creche, a questão da alimentação na creche, a criança o dia inteiro na creche 
contribui muito para o desenvolvimento físico, motor, psíquico da criança, 
então é uma política pública que não diz só respeito à educação, ela envolve 
o empoderamento feminino, a questão da alimentação.  (...) O Proinfância 
acaba perpassando toda essa questão social (...) então eu acho que atinge 
sim o objetivo, não de atender exclusivamente os municípios mais 
pobres, mas de atender as crianças mais necessitadas que estão em 
todos os municípios independente do IDH do Município, todos os 
municípios brasileiros existem crianças que precisam ter acesso à 
educação nesse nível e se não for por uma instituição pública não tem 
como  (ENTREVISTADO 3, 2020, grifo nosso). 

 

No que diz respeito aos desafios de implementação do Programa, tem-se vários 

listados pelos gestores do FNDE e os gestores municipais. Percebeu-se, assim, dois 

grupos de desafios: o primeiro está relacionado à questão da capacidade e motivação 

das empreiteiras de executarem um projeto arquitetônico como o do Proinfância e 

possuírem a capacidade técnica de executar o modelo proposto pelo FNDE, assim 

como se submeter ao modelo de recebimento de pagamento que é marcado por 

atrasos e interrompimentos; e no segundo grupo, estão as próprias dificuldades 

técnicas, operacionais e fiscais do município que precisavam realizar os 

procedimentos técnicos e burocráticos, conforme as orientados do FNDE e do MEC. 

Dentre essas dificuldades destacam-se a questão da realização dos contratos, 

licitações e disponibilidade de terreno de acordo com as especificações, como ilustram 

as falas abaixo: 

 

(...) o principal problema foi a capacidade brasileira de executar. Tanto 
capacidade pública, quanto capacidade privada. Nós não temos, ainda que a 
engenharia seja uma ciência já antiga e com padrões e normas e ABNTs, 
você não tem isso nacionalmente, uma capacidade de todas as 
construtoras fazerem com celeridade, com economicidade, com padrão. 
E ao mesmo tempo as prefeituras. O Proinfância ele foi desenhado para 
ser uma construção linear, isso foi pensado por questão de segurança 
das crianças. Você tem dificuldades várias, e eu diria que uma grande 
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dificuldade executiva das prefeituras, mas eu não isentaria o setor 
privado, ao contrário, eu acho que ele é corresponsável, ele não 
demonstrou capacidade. (...) um dos problemas do desenho do 
Proinfância é que ele foi desenhado imaginando condições mínimas que 
seriam aceitáveis nacionalmente (...) um padrão mínimo que está muito 
acima de muitos estados e municípios e depois implementar isso é um 
desafio gigante. (ENTREVISTADO 1, 2020, grifo nosso). 
 

Nos municípios, muito problema de terreno, os terrenos não se 
viabilizavam, problemas de documentação para comprovar propriedade 
do terreno, um problema que eu achava que era básico mas enfim, foi maior 
do que eu imaginei, foi o problema da terraplanagem, os municípios eram 
responsáveis por entregar o terreno com terraplanagem, e não conseguiam, 
enquanto não entregavam não davam a primeira fase. Então essa 
incapacidade da gestão dos municípios é um negócio absurdo no País 
(ENTREVISTADO 2, 2020, grifo nosso). 
 
São 2 desafios. Na captação de empreiteiras sérias que suportem o 
tempo de desembolso que a gente tem hoje para fazer o pagamento das 
obras em execução e a questão da execução da política o desafio é o 
Município conseguir dissipar, porque a gente dá o projeto padronizado, fala 
das especificações do terreno mas tem as dificuldades número 1 de eles não 
terem terreno, com adequação necessária para poder construir e nem pelas 
dimensões necessárias, principalmente nos grandes centros urbanos, 2° a 
capacidade de licitar obra pela dificuldade do processo licitatório como um 
todo e pela dificuldade de se ter engenheiros qualificados para licitação da 
obra e a 3° também que é muito importante é a questão da falta de recursos, 
a descontinuidade do programa, a gente não investe mais no programa para 
novas pactuações, são as principais dificuldades, a questão da execução 
desde a separação do terreno à contratação da empresa, a fiscalização por 
parte do Município até a parte da falta de verbas para dar continuidade aos 
que tem, e principalmente para novas pactuações. (...) eu estou trabalhando 
na parte do atendimento às Prefeituras e você verifica o quanto eles são 
carentes de acesso à informação. Se a gente não tiver um bom corpo 
técnico para dar esse apoio, às vezes, o Município não consegue fazer 
uma obra na vida, que é justo na obra do ProInfância que ele não 
consegue terminar, porque não tem engenheiro, não tem alguém que 
conheça que pode dar algum tipo de suporte no Município, tanto na 
parte de execução, de licitação, de acompanhamento da obra, 
fiscalização da obra (...) muitas vezes eles não têm capacidade técnica 
para fazer isso, então o apoio do FNDE é fundamental para a execução 
de várias políticas (ENTREVISTADO 3, 2020, grifo nosso). 

 

Na visão dos gestores municipais acerca dos desafios da implementação, é 

ressaltada também a questão do terreno adequado para a construção das creches, 

tanto pela necessidade de dominialidade do terreno, quanto a disponibilidade de um 

terreno de acordo com as especificações do FNDE, bem como também aparece na 

fala dos gestores o processo de repasses do FNDE que torna o ritmo das obras lento 

e, em muitos casos, marcados por interrupções temporárias e/ou definitivas como 

ilustram os trechos a seguir:  

 

Os principais desafios são terrenos, já começa daí. Mas, por exemplo, terreno 
é muito difícil, porque tem que ter aquelas medidas certas, tem que ter 



 

106 
 

dominialidade, a documentação pública, e aí que é o terrível. Para mim, 
dentro na nossa realidade, pelo pouco que eu acompanho, essa parte de ter 
a dominialidade do terreno é o maior desafio para que a construção 
comece (ENTREVISTADO 5, 2020, grifo nosso). 
 

As obras não estão paralisadas, estão sendo construídas. Mas é sempre 
tudo muito lento. Então assim, há muitas interrupções devido ao não 
pagamento pelo MEC. A obra está andando, andando, aí para. Tanto que 
duas obras praticamente já eram pra ter sido entregues no meio do ano 
e não foram. Nós estamos aguardando a conclusão dessas obras pra 
fazermos a transferência dos espaços antigos, que são casas alugadas, 
para esse espaço. E a gente recebe muita cobrança tanto das diretoras 
como da comunidade público-alvo. Então o que eu vejo é o problema da 
interrupção do pagamento da empresa de engenharia. (ENTREVISTADO 
4, 2020, grifo nosso). 

 

Em síntese, a partir da análise dos dados coletados, percebe-se que o fato do 

programa ter maior presença nos municípios de maior porte do estado não é um 

padrão exclusivo do Rio Grande do Norte, tendo em vista que os gestores federais 

também perceberam que isto ocorre em outros estados e municípios; a baixa 

capacidade técnico-burocrático é um dos fatores mais citados pelos gestores federais 

como um problema na implementação da política, de modo que o estabelecimento de 

padrões mínimos nacionais  é, ao mesmo tempo, uma necessidade – especialmente 

por conta da baixa capacidade – e um problema; o programa não conseguiu atingir 

prioritariamente os municípios mais vulneráveis e, portanto, não foi atingido o princípio 

de equidade, porém, do ponto de vista da implementação do programa no caso de 

Natal, o programa foi bem focalizado e as creches foram construídas 

predominantemente em áreas de maior vulnerabilidade. 
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CONCLUSÕES  

 

Esta dissertação buscou lançar luzes sobre a discussão teórica e empírica 

acerca das desigualdades, um tema caro para as políticas sociais e complexo de ser 

estudado devido às suas múltiplas causas e consequências. Dessa forma, focou-se 

nas desigualdades educacionais, a partir do argumento de que, para impedir a 

reprodução das desigualdades sociais no ambiente escolar, corrigir as desigualdades 

educacionais e promover justiça social, faz-se necessário incorporar princípios de 

justiça como equidade, tanto nas políticas educacionais desenhadas nas esferas 

nacionais e subnacionais, quanto nas instituições de ensino lá na ponta (RAWLS, 

1971; DUBET, 2001, 2004, 2008; CRAHAY, 2002, 2013). 

Dito de outra forma, defendeu-se, a partir da exposição dos argumentos da 

literatura, a necessidade premente de políticas educacionais orientadas para a 

correção das desigualdades por meio de mecanismos de discriminação positiva, a 

partir do reconhecimento da insuficiência de um sistema baseado apenas no mérito e 

na igualdade pura, embora evidencie-se a importância desses princípios de justiça 

sobretudo no início da democratização do acesso à educação. 

Para aplicação dessa discussão teórica, optou-se por analisar o desenho 

institucional de um conjunto de programas executados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), bem como explorar a relação entre a 

formulação e a implementação de um programa específico, o Proinfância, no 

município de Natal, visando verificar como os princípios mobilizados no desenho 

institucional se refletiram ou não na execução desta política. 

A partir da análise do desenho institucional dos programas, percebeu-se que 

dos oito programas analisados a partir do modelo de princípios de justiça 

meritocrático, igualitário e equitativo, nenhum programa é orientado pelo princípio de 

justiça meritocrático, dois são orientados exclusivamente pelo princípio igualitário, 

quatro pela combinação dos princípios igualitário e equitativo e dois exclusivamente 

pelo princípio equitativo. 

Com isso percebe-se uma forte presença do princípio de justiça equitativa no 

desenho institucional dos programas executados pelo FNDE. Como fator explicativo 

para este achado da pesquisa tem-se o desenho dessa autarquia federal que possui 

um papel redistributivo e equalizador, bem como o aprendizado das políticas públicas 
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e dos governos, tendo em vista que, no caso de alguns programas, o princípio de 

justiça equitativa foi incorporado ao longo do tempo. 

Além disso, identificou-se também que o princípio equitativo está presente mais 

fortemente nos programas que ou tiveram origem em governos posicionados mais à 

esquerda ou que foram incorporados durante essas gestões, evidenciando uma 

tendência que, em virtude da onda crescente de governos de direita, pode estar 

fortemente ameaçada. Inclusive, ressalta-se aqui que atualmente o Programa 

Proinfância mesmo sem a demanda ter sido totalmente atendida e as metas 

alcançadas, está funcionando apenas para a continuação das obras iniciadas, mas 

sem novas pactuações e construções. 

Desta forma, pode-se inferir que, embora esteja longe do cenário ideal, diante 

das inúmeras desigualdades que permeiam o arranjo social brasileiro e que, portanto, 

precisam ser alvo de políticas públicas que visem a correção destas desigualdades, 

reconhece-se, nas políticas educacionais, o ganho social da formulação de programas 

que tenham superado o modelo meritocrático, caminhado para a promoção da 

igualdade e da equidade. 

No que tange a análise do caso da implementação do Proinfância nos 

municípios do estado do Rio Grande do Norte, percebeu-se que enquanto os 

municípios dos polos de Mossoró e Caicó apresentam pouco crescimento no número 

de matrículas em creche (2,4% e 15%, respectivamente) e um decréscimo no número 

de matrículas em pré-escola (0,4% e 9%, respectivamente), os municípios que 

compõem o polo de Natal apresentam uma taxa de crescimento de matrículas em 

creches municipais de 49,2% e uma taxa de crescimento de matrículas em pré-

escolas municipais de 22,6%. 

Esses dados evidenciam a maior presença do Programa nos municípios de 

maior porte do estado, o que não é um padrão exclusivo do Rio Grande do Norte, 

tendo em vista que os gestores federais também perceberam que isto ocorre em 

outros estados e municípios. Assim, o programa não conseguiu atingir prioritariamente 

os municípios mais vulneráveis e, portanto, não foi atingido o princípio de equidade. 

Paralelamente, percebeu-se no caso específico de Natal que este foi o 

município do estado do Rio Grande do Norte que mais recebeu recursos do 

Proinfância chegando a uma soma de mais de mais de 20 milhões de reais (R$ 

20.011.872,16) o que já evidencia que, no contexto estadual, houve uma dificuldade 

de priorização dos municípios mais vulneráveis quando muito destes não conseguiram 
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ao menos aderir ao Programa e os que aderiram receberam poucos recursos. No 

entanto, é inevitável considerar a questão da demanda, pois entende-se que Natal, 

por ser um município de maior porte e, inclusive, uma cidade-polo, apresentar mais 

demandas que outros municípios do estado. 

Em Natal, foi possível identificar desafios no processo de implementação do 

Proinfância, em que os principais gargalos de implementação apontados por gestores 

foram: as dificuldades de construção das creches, em virtude da existência de poucas 

construtoras dispostas a executar o projeto, a forma problemática de transferência de 

recursos, o recorrente problema da falta de terrenos públicos adequados às 

especificidades do projeto e com comprovação da dominialidade e a baixa capacidade 

técnica-burocrática dos municípios, de modo que o estabelecimento de padrões 

mínimos nacionais é, ao mesmo tempo, uma necessidade e um problema. 

Contudo, percebeu-se que, apesar dos fatores supracitados, a implementação 

do programa conseguiu atender ao princípio de justiça equitativo desenhado na 

formulação, visto que dos 74 CMEI’s existentes atualmente no município, 12 foram 

construídos diretamente com recursos do Programa Proinfância. Destes 12 CMEI’s, 

oito (66,6%) foram construídos na Região Administrativa Norte, área em que reside a 

população com menor poder aquisitivo agregado e que possui os maiores indicadores 

de vulnerabilidade social da cidade;  dois (16,6%)  na Região Administrativa Oeste, a 

segunda que possui a maior concentração da população de baixa renda da cidade, 

recebeu CMEI’s construídos com recursos do Programa; e dois (16,6%) na Região 

Administrativas Sul, área em que reside a população com maior poder aquisitivo, 

porém que possui enclaves urbanos.  

Esses dados evidenciam o critério de priorização de famílias em locais de maior 

situação de vulnerabilidade em escala intramunicipal e, portanto, de atendimento ao 

princípio de justiça equitativo no momento da implementação do programa no 

município de Natal. Assim, foi possível verificar que quando há programas federais 

que adotam princípios equitativos para o financiamento de ações dos governos 

subnacionais, estes são realizados. Porém, o desenho institucional único para todo o 

país associado aos problemas de capacidade burocrática e outras mostra que o 

programa não foi capaz de atingir todos os municípios. Ainda assim, ao se analisar o 

estudo de caso do município da capital do RN, com o maior PIB per capita do estado, 

percebe-se que o princípio equitativo foi contemplado. 



 

110 
 

Finalmente, cabe destacar que este estudo quando buscou explorar a relação 

entre a formulação e a implementação das políticas públicas à luz de princípios de 

justiça, não objetivou esgotar o tema, mas sim realizar um exercício exploratório 

teórica e empiricamente, a partir do argumento de que analisar políticas públicas à luz 

de princípios de justiça como equidade pode ser uma importante ferramenta para o 

estudo das desigualdades e, consequentemente, para a descoberta de mecanismos 

de correção destas a partir de políticas públicas. 

Dessa forma, o presente estudo marca a abertura de uma agenda do campo 

de pesquisa da pesquisadora nesta temática e, portanto, possui as fragilidades e 

potencialidades disto, de modo que, para estudos posteriores, objetiva-se consolidar 

o modelo teórico de análise de políticas públicas à luz de princípios de justiça, assim 

como realizar exercícios empíricos mais substanciais, tanto para o teste, quanto para 

a construção de novas teorias que possibilitem compreender a operacionalização dos 

princípios de justiça em todo o desenho institucional das políticas públicas 

educacionais, compreendendo a formulação, a implementação e observando também 

o resultado desses planos, programas e projetos na vida dos beneficiários da ação 

pública. 
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APÊNDICE A: DISPOSITIVOS LEGAIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

QUE TRATAM DA EDUCAÇÃO 

 

ARTIGO CONTEÚDO 

6 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. 

22 Compete privativamente à União legislar sobre: 
 

I - Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 

II - Desapropriação; 
III - Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de 

guerra; 
IV - Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 

V - Serviço postal; 
VI - Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; 
VII - Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; 

VIII - Comércio exterior e interestadual; 
IX - Diretrizes da política nacional de transportes; 

X - Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e 
aeroespacial; 

XI - Trânsito e transporte; 
XII - Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XIII - Nacionalidade, cidadania e naturalização; 
XIV - Populações indígenas; 

XV - Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; 
XVI - Organização do sistema nacional de emprego e condições para o 

exercício de profissões; 
XVII - Organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos 
Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização 

administrativa destes; 
XVIII - Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais; 
XIX - Sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular; 

XX - Sistemas de consórcios e sorteios; 
XXI - Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 
convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros 

militares; 
XXII - Competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária 

federais; 
XXIII - Seguridade social; 

XXIV - Diretrizes e bases da educação nacional; 
XXV - Registros públicos; 

XXVI - Atividades nucleares de qualquer natureza; 
XXVII -  Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, 
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e 
para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do 

art. 173, § 1º, III; 
XXVIII - Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e 

mobilização nacional; 
XXIX - Propaganda comercial. 
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Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 

23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: 

 
I - Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas 

e conservar o patrimônio público; 
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência; 
III - Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; 

IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e 
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 

V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 
tecnologia, à pesquisa e à inovação; 

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 

VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora; 
VIII - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 

alimentar; 
IX - Promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 
X - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 
XI - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa 

e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 
XII - Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do 

trânsito. 
 

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. 

24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

 
I - Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

II - Orçamento; 
III - Juntas comerciais; 

IV - Custas dos serviços forenses; 
V - Produção e consumo; 

VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e 
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

VII - Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; 

VIII - Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

IX - Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação; 

X - Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
XI - Procedimentos em matéria processual; 

XII - Previdência social, proteção e defesa da saúde; 
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XIII - Assistência jurídica e defensoria pública; 
XIV - Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 

XV - Proteção à infância e à juventude; 
XVI - Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. 

 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-

á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia 

da lei estadual, no que lhe for contrário. 

30 Compete aos Municípios: 
 

I - Legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

III - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV - Criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual; 

V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte 

coletivo, que tem caráter essencial; 
VI - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
VII - Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

serviços de atendimento à saúde da população; 
VIII - Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano; 

IX - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 

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. 

206 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I -  Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II -  Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; 
III -  Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 
IV -  Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V -  Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 
VI -  Gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - Garantia de padrão de qualidade; 
VIII - Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. 
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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. 

207 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica. 

208 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; 
II - Progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

III - Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 
de idade; 

V - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 
§ 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. 
§ 3º Compete ao poder público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela freqüência à escola. 

209 Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 

 
I - Cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. 

210 Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 
 

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 

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 
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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. 

212 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. 

 
§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos 

respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto 
neste artigo, receita do governo que a transferir. 

 
§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão 
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os 

recursos aplicados na forma do art. 213. 
 

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do 
plano nacional de educação. 

 
§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 

previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

 
§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma 

da lei. 
 

§ 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. 

213 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 
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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. 

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: 

 
I - Erradicação do analfabetismo; 

II - Universalização do atendimento escolar; 
III - Melhoria da qualidade do ensino; 

IV - Formação para o trabalho; 
V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Constituição Federal de 1988 e no Boletim de 
Política Social do IPEA, nº 17, de 2009. 
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APÊNDICE B: MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM RECURSOS DO PROGRAMA 

PROINFÂNCIA DOS ANOS DE 2008 A 2019 

 

MUNICÍPIO 200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

SOM
A  

 ACARI 1  1          2 

 AFONSO 
BEZERRA 

   1 1        2 

 ALEXANDRIA      1      1 2 

 ALMINO 
AFONSO 

  1 1         2 

 ALTO DO 
RODRIGUES 

  1  1        2 

 ANGICOS    1 1  1      3 

 ANTONIO 
MARTINS 

 1           1 

 APODI   1  1   1  1   4 

 AREIA 
BRANCA 

        1   1 2 

 ARES   1     1 1    3 

 ASSU 1   1     1 1 1  5 

 BARAUNA 1  1          2 

 BOM JESUS 1    1        2 

 BREJINHO  1  1         2 

 CAICARA DO 
RIO DO VENTO 

   1         1 

 CAICO   1  1 1       3 

 CAMPO 
REDONDO 

    1    1    2 

 
CANGUARETA

MA 

1      1      2 

 CARAUBAS  1 1 1 1      1 1 6 

 CARNAUBAIS    1         1 

 CEARA MIRIM   1  1 1 1   1 1 1 7 

 CERRO CORA   1 1         2 

 CORONEL 
JOAO PESSOA 

  1  1 1       3 

 CURRAIS 
NOVOS 

1   1  1       3 

 DOUTOR 
SEVERIANO 

   1  1     1  2 

 ENCANTO  1           1 

 ESPIRITO 
SANTO 

      1     1 2 

 EXTREMOZ 1   1 1  1      4 

 FERNANDO 
PEDROZA 

1   1         2 

 FLORANIA   1 1         2 

 GOIANINHA      1  1    1 3 

 
GOVERNADOR 

DIX 

  1  1        2 



 

129 
 

129 
 

MUNICÍPIO 200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

SOM
A  

 IPANGUACU    1   1  1    3 

 ITAJA            1 1 

 ITAU  1  1         2 

 JACANA    1   1  1    3 

 JANDAIRA 1  1          2 

 JARDIM DE 
PIRANHAS 

         1  1 2 

 JARDIM DO 
SERIDO 

   1 1   1 1 1 1  6 

 JOAO 
CAMARA 

  1  1        2 

 JUCURUTU   1 1 1        3 

 LAGOA DANTA   1 1 1        3 

 LAGOA DE 
PEDRAS 

 1 1          2 

 LAGOA NOVA    1 1 1       3 

 LAJES  1   1        2 

 LUCRECIA 1  1          2 

 LUIS GOMES  1       1 1 1 1 5 

 MACAIBA 1  1 1   1 1 1 1  1 8 

 MACAU         1 1 1  3 

 MAJOR SALES 1  1          2 

 MARCELINO 
VIEIRA 

 1           1 

 MARTINS    1 1  1      3 

 
MAXARANGUA

PE 

  1  1        2 

 MESSIAS 
TARGINO 

    1  1      2 

 MONTE 
ALEGRE 

  1 1 1 1       4 

 MOSSORO 1   1 1 1 1      5 

 NATAL   1 1 1 1 1 1 1  1 1 9 

 NISIA 
FLORESTA 

  1 1         2 

 NOVA CRUZ    1 1 1     1  4 

 OLHO DAGUA 
DO BORGES 

  1 1         2 

 OURO 
BRANCO 

  1  1        1 

 PARAZINHO    1 1        2 

 PARELHAS   1  1  1      3 

 PARNAMIRIM    1 1 1   1    4 

 PASSA E FICA    1 1 1       3 

 PASSAGEM    1 1        2 

 PATU 1         1   2 

 PAU DOS 
FERROS 

1   1 1 1       4 

 PEDRA 
GRANDE 

  1 1         2 
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MUNICÍPIO 200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

SOM
A  

 PEDRO 
AVELINO 

        1    1 

 PENDENCIAS      1       1 

 POCO 
BRANCO 

   1 1     1   3 

 PORTALEGRE 1    1        2 

 PRESIDENTE 
JUSCELINO 

   1 1 1       3 

 RAFAEL 
FERNANDES 

  1  1        2 

 RIACHO DA 
CRUZ 

  1 1         2 

 RIACHUELO   1 1         2 

 RODOLFO 
FERNANDES 

1    1        2 

 RUY 
BARBOSA 

  1 1         2 

 SANTA CRUZ   1 1 1 1   1 1 1  7 

 SANTANA DO 
MATOS 

  1 1         2 

 SANTANA DO 
SERIDO 

   1 1 1       3 

 SANTO 
ANTONIO 

   1 1        2 

 SAO BENTO 
DO NORTE 

  1  1  1      3 

 SAO 
FERNANDO 

   1 1        2 

 SAO 
FRANCISCO 
DO OESTE 

           1 1 

 SAO 
GONCALO DO 

AMARANTE 

   1 1  1 1 1 1   6 

 SAO JOAO DO 
SABUGI 

  1 1 1        3 

 SAO JOSE DE 
MIPIBU 

  1 1 1    1  1 1 6 

 SAO JOSE DO 
SERIDO 

  1 1         2 

 SAO MIGUEL 1   1         2 

 SAO PAULO 
DO POTENGI 

   1 1  1      3 

 SAO RAFAEL  1  1         2 

 SAO TOME  1  1         2 

 SENADOR 
GEORGINO 

AVELINO 

  1 1    1     3 

 SERRA DE 
SAO BENTO 

         1   1 

 SERRA DO 
MEL 

  1 1 1        3 

 SERRA 
NEGRA DO 

NORTE 

 1  1         2 

 SERRINHA 1   1 1        3 

 SITIO NOVO   1 1 1        3 

 TABOLEIRO 
GRANDE 

   1       1  2 
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MUNICÍPIO 200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

SOM
A  

 TAIPU     1 1 1  1    4 

 TANGARA 1 1     1  1    4 

 TENENTE 
ANANIAS 

1  1          2 

 TENENTE 
LAURENTINO 

CRUZ 

   1         1 

 TOUROS     1      1  2 

 TRIUNFO 
POTIGUAR 

 1  1         2 

 UPANEMA   1 1   1      3 

 VENHA   1 1         2 

 VERA CRUZ    1 1 1  1     4 

 VICOSA     1 1                 2 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo FNDE por meio da Lei de Acesso 

à Informação nos anos de 2019 e 2020. 
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APÊNDICE C: QUANTITATIVO DE RECURSOS DO PROINFÂNCIA RECEBIDOS 

POR MUNICÍPIO DO RN 

 

MUNICÍPIO 
QUANTITATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS EM REAIS 

 
TOTA
L 

 

Até 

R$600.000,0

0 

R$ 

600.000,01 

a 

R$980.000,0

0 

R$980.000,01 

a 

R$1.250.000,

00 

R$1.250,000,

01 a 

R$1.500,000,

00 

Mais de 

R$1.500.000,

01 

 

ACARI 0 1 0 0 0 1 

AFONSO 
BEZERRA 

0 1 0 0 0 1 

ALEXANDRIA 0 1 0 0 0 1 

ALMINO 
AFONSO 

0 0 0 1 0 1 

ALTO DO 
RODRIGUES 

0 1 0 0 0 1 

ANGICOS 0 0 0 1 0 1 

ANTONIO 
MARTINS 

0 1 0 0 0 1 

APODI 0 0 0 1 0 1 

AREIA BRANCA 1 0 0 0 0 1 

ARES 0 0 0 1 0 1 

ASSU 0 0 0 0 1 1 

BARAUNA 0 0 1 0 0 1 

BOM JESUS 0 1 0 0 0 1 

BREJINHO 0 0 0 1 0 1 

CAICARA DO 
RIO DO VENTO 

1 0 0 0 0 1 

CAICO 0 0 0 1 0 1 

CAMPO 
REDONDO 

0 1 0 0 0 1 

CANGUARETA
MA 

0 0 0 0 1 1 

CARAUBAS 0 0 0 0 1 1 

CARNAUBAIS 0 0 0 1 0 1 

CEARA MIRIM 0 0 0 0 1 1 

CERRO CORA 0 0 1 0 0 1 

CORONEL 
JOAO PESSOA 

1 0 0 0 0 1 

CURRAIS 
NOVOS 

0 0 1 0 0 1 

DOUTOR 
SEVERIANO 

0 0 0 1 0 1 

ENCANTO 0 1 0 0 0 1 

ESPIRITO 
SANTO 

1 0 0 0 0 1 

EXTREMOZ 0 0 0 0 1 1 

FERNANDO 
PEDROZA 

0 1 0 0 0 1 

FLORANIA 0 0 1 0 0 1 

GOIANINHA 0 0 0 0 1 1 
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MUNICÍPIO 
QUANTITATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS EM REAIS 

 
TOTA
L 

 

Até 

R$600.000,0

0 

R$ 

600.000,01 

a 

R$980.000,0

0 

R$980.000,01 

a 

R$1.250.000,

00 

R$1.250,000,

01 a 

R$1.500,000,

00 

Mais de 

R$1.500.000,

01 

 

GOVERNADOR 
DIX 

0 0 0 1 0 1 

IPANGUACU 0 1 0 0 0 1 

ITAJA 1 0 0 0 0 1 

ITAU 0 0 0 1 0 1 

JACANA 0 1 0 0 0 1 

JANDAIRA 0 1 0 0 0 1 

JARDIM DE 
PIRANHAS 

1 0 0 0 0 1 

JARDIM DO 
SERIDO 

0 0 1 0 0 1 

JOAO CAMARA 0 0 0 1 0 1 

JUCURUTU 0 0 0 0 1 1 

LAGOA DANTA 1 0 0 0 0 1 

LAGOA DE 
PEDRAS 

0 1 0 0 0 1 

LAGOA NOVA 0 0 0 1 0 1 

LAJES 0 0 1 0 0 1 

LUCRECIA 0 0 1 0 0 1 

LUIS GOMES 0 0 0 1 0 1 

MACAIBA 0 0 0 0 1 1 

MACAU 1 0 0 0 0 1 

MAJOR SALES 0 0 1 0 0 1 

MARCELINO 
VIEIRA 

1 0 0 0 0 1 

MARTINS 0 1 0 0 0 1 

MAXARANGUA
PE 

0 0 1 0 0 1 

MESSIAS 
TARGINO 

0 1 0 0 0 1 

MONTE 
ALEGRE 

0 0 0 1 0 1 

MOSSORO 0 0 0 0 1 1 

NATAL 0 0 0 0 1 1 

NISIA 
FLORESTA 

0 0 0 1 0 1 

NOVA CRUZ 0 0 1 0 0 1 

OLHO DAGUA 
DO BORGES 

0 0 0 1 0 1 

OURO BRANCO 0 0 0 1 0 1 

PARAZINHO 0 1 0 0 0 1 

PARELHAS 0 0 1 0 0 1 

PARNAMIRIM 0 0 0 0 1 1 

PASSA E FICA 0 0 0 1 0 1 

PASSAGEM 1 0 0 0 0 1 

PATU 0 1 0 0 0 1 

PAU DOS 
FERROS 

0 0 0 0 1 1 



 

134 
 

134 
 

MUNICÍPIO 
QUANTITATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS EM REAIS 

 
TOTA
L 

 

Até 

R$600.000,0

0 

R$ 

600.000,01 

a 

R$980.000,0

0 

R$980.000,01 

a 

R$1.250.000,

00 

R$1.250,000,

01 a 

R$1.500,000,

00 

Mais de 

R$1.500.000,

01 

 

PEDRA 
GRANDE 

0 0 0 1 0 1 

PEDRO 
AVELINO 

1 0 0 0 0 1 

PENDENCIAS 1 0 0 0 0 1 

POCO BRANCO 0 0 0 0 1 1 

PORTALEGRE 0 1 0 0 0 1 

PRESIDENTE 
JUSCELINO 

0 0 1 0 0 1 

RAFAEL 
FERNANDES 

0 1 0 0 0 1 

RIACHO DA 
CRUZ 

0 0 0 1 0 1 

RIACHUELO 1 0 0 0 0 1 

RODOLFO 
FERNANDES 

0 0 1 0 0 1 

RUY BARBOSA 0 0 0 1 0 1 

SANTA CRUZ 0 0 0 0 1 1 

SANTANA DO 
MATOS 

0 1 0 0 0 1 

SANTANA DO 
SERIDO 

1 0 0 0 0 1 

SANTO 
ANTONIO 

1 0 0 0 0 1 

SAO BENTO DO 
NORTE 

0 1 0 0 0 1 

SAO 
FERNANDO 

0 1 0 0 0 1 

SAO 
FRANCISCO DO 

OESTE 

1 0 0 0 0 1 

SAO GONCALO 
DO AMARANTE 

0 0 0 0 1 1 

SAO JOAO DO 
SABUGI 

0 0 0 1 0 1 

SAO JOSE DE 
MIPIBU 

0 0 0 0 1 1 

SAO JOSE DO 
SERIDO 

0 0 0 1 0 1 

SAO MIGUEL 0 1 0 0 0 1 

SAO PAULO DO 
POTENGI 

0 1 0 0 0 1 

SAO RAFAEL 0 0 1 0 0 1 

SAO TOME 0 0 0 1 0 1 

SENADOR 
GEORGINO 

AVELINO 

1 0 0 0 0 1 

SERRA DE SAO 
BENTO 

1 0 0 0 0 1 

SERRA DO MEL 0 0 0 1 0 1 

SERRA NEGRA 
DO NORTE 

0 0 1 0 0 1 
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MUNICÍPIO 
QUANTITATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS EM REAIS 

 
TOTA
L 

 

Até 

R$600.000,0

0 

R$ 

600.000,01 

a 

R$980.000,0

0 

R$980.000,01 

a 

R$1.250.000,

00 

R$1.250,000,

01 a 

R$1.500,000,

00 

Mais de 

R$1.500.000,

01 

 

SERRINHA 0 0 0 1 0 1 

SITIO NOVO 0 0 0 1 0 1 

TABOLEIRO 
GRANDE 

0 0 0 1 0 1 

TAIPU 0 1 0 0 0 1 

TANGARA 0 0 0 0 1 1 

TENENTE 
ANANIAS 

0 0 1 0 0 1 

TENENTE 
LAURENTINO 

CRUZ 

0 1 0 0 0 1 

TOUROS 1 0 0 0 0 1 

TRIUNFO 
POTIGUAR 

0 0 0 1 0 1 

UPANEMA 0 0 1 0 0 1 

VENHA 0 0 0 1 0 1 

VERA CRUZ 0 0 0 0 1 1 

VICOSA 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 19 26 17 31 18 111 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados fornecidos pelo FNDE por meio da Lei de Acesso 

à Informação nos anos de 2019 e 2020. 
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APÊNDICE D: QUANTITATIVO DE MATRÍCULAS EM CRECHE POR MUNÍCIPIO 

DE 2008 A 2017 

MUNICÍPIOS 

Mat. 
Crech

e 
2008 

Mat. 
Crech

e 
2009 

Mat. 
Crech

e 
2010 

Mat. 
Crech

e 
2011 

Mat. 
Crech

e 
2012 

Mat. 
Crech

e 
2013 

Mat. 
Crech

e 
2014 

Mat. 
Crech

e 
2015 

Mat. 
Crech

e 
2016 

Mat. 
Crech

e 
2017 

ALTO DO 
RODRIGUES 

66 126 150 104 131 147 169 157 128 178 

ANGICOS 124 114 139 115 135 154 143 168 155 163 

ANTONIO 
MARTINS 

66 49 61 80 67 70 89 92 55 40 

APODI 169 325 259 352 356 348 316 356 323 358 

AREIA 
BRANCA 

567 430 428 439 355 397 472 355 292 367 

ARES 269 378 296 177 240 298 249 328 259 237 

ASSU 539 574 590 517 566 568 606 668 572 629 

BARAUNA 381 194 371 417 382 391 343 203 321 350 

BOM JESUS 159 178 166 196 147 105 111 144 160 172 

BREJINHO 171 163 172 173 254 230 221 235 211 188 

CAICARA DO 
RIO DO VENTO 

4 28 63 56 75 60 56 57 71 33 

CAICO 313 702 646 729 696 606 817 718 693 746 

CAMPO 
REDONDO 

102 86 101 116 107 91 109 134 160 169 

CANGUARETA
MA 

371 197 257 212 262 240 365 310 298 354 

CARAUBAS 383 71 387 364 374 408 399 429 426 410 

CARNAUBAIS 188 242 231 221 246 244 221 235 229 253 

CEARA MIRIM 312 138 426 689 923 931 941 949 1012 981 

CERRO CORA 140 127 130 118 112 122 123 123 128 150 

CORONEL 
JOAO PESSOA 

117 114 137 135 124 121 96 77 83 103 

CURRAIS 
NOVOS 

743 725 660 633 580 621 625 617 592 631 

DOUTOR 
SEVERIANO 

226 198 150 136 143 203 137 139 144 143 

ENCANTO 96 70 74 124 118 106 116 90 86 100 

ESPIRITO 
SANTO 

50 73 92 14 9 3 41 69 92 87 

EXTREMOZ 329 375 413 406 433 519 499 530 465 492 

FERNANDO 
PEDROZA 

57 59 36 53 44 67 47 62 59 58 

FLORANIA 149 186 170 166 157 212 215 234 206 185 

GOIANINHA 606 874 866 678 741 706 703 618 717 814 

GOVERNADOR 
DIX 

131 142 120 117 132 138 127 143 155 37 

IPANGUACU 263 212 190 176 187 171 169 166 202 213 

ITAU 146 157 142 145 139 142 125 161 149 142 

JACANA 112 130 128 93 121 134 83 97 101 73 

JANDAIRA 155 135 85 123 108 119 119 102 95 91 

JARDIM DE 
PIRANHAS 

132 180 211 213 228 246 224 205 220 224 

JARDIM DO 
SERIDO 

165 176 164 132 160 159 180 183 200 228 
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MUNICÍPIOS 

Mat. 
Crech

e 
2008 

Mat. 
Crech

e 
2009 

Mat. 
Crech

e 
2010 

Mat. 
Crech

e 
2011 

Mat. 
Crech

e 
2012 

Mat. 
Crech

e 
2013 

Mat. 
Crech

e 
2014 

Mat. 
Crech

e 
2015 

Mat. 
Crech

e 
2016 

Mat. 
Crech

e 
2017 

JOAO CAMARA 479 217 265 202 190 213 303 381 346 377 

JUCURUTU 481 369 344 185 207 200 227 259 252 297 

LAGOA DANTA 205 43 141 97 122 110 107 83 110 100 

LAGOA DE 
PEDRAS 

2 2 52 19 1 4 12 69 115 61 

LAGOA NOVA 179 186 202 164 97 200 240 204 199 228 

LAJES 213 257 275 258 261 240 249 227 200 222 

LUCRECIA 145 184 181 187 146 141 128 137 130 128 

LUIS GOMES 494 418 468 337 207 182 170 134 178 191 

MACAIBA 414 308 655 507 527 531 522 666 735 676 

MACAU 639 678 601 590 675 651 632 611 661 740 

MAJOR SALES 89 119 129 126 161 136 142 161 153 145 

MARCELINO 
VIEIRA 

185 187 215 179 182 167 134 108 99 115 

MARTINS 184 167 141 184 187 155 149 123 142 150 

MAXARANGUA
PE 

309 173 219 192 254 177 144 219 236 353 

MESSIAS 
TARGINO 

91 94 94 94 77 92 65 47 52 63 

MONTE 
ALEGRE 

324 158 216 324 427 382 517 408 404 402 

MOSSORO 2727 2841 2955 3174 3263 3342 3121 2756 2581 2464 

NATAL 3570 2361 2189 3399 3750 3614 4205 4659 4687 6504 

NISIA 
FLORESTA 

189 445 80 218 240 364 399 369 620 638 

NOVA CRUZ 708 533 641 622 434 624 651 513 505 581 

OLHO DAGUA 
DO BORGES 

92 100 71 57 97 76 84 63 73 74 

OURO 
BRANCO 

69 65 36 73 65 74 100 74 79 73 

PARAZINHO 39 22 72 54 58 52 74 131 95 89 

PARELHAS 312 343 397 360 357 359 322 345 345 337 

PARNAMIRIM 1183 2230 2137 1925 2059 1924 1962 1970 2248 2264 

PASSA E FICA 178 228 286 312 310 268 297 406 339 431 

PASSAGEM 89 72 90 110 86 81 76 95 131 107 

PATU 53 60 92 140 141 156 135 162 167 171 

PAU DOS 
FERROS 

392 278 262 324 337 330 354 348 364 380 

PEDRA 
GRANDE 

35 0 18 52 26 0 48 67 73 95 

PEDRO 
AVELINO 

199 173 201 193 175 175 170 188 145 175 

PENDENCIAS 84 225 252 240 264 289 273 305 297 337 

POCO 
BRANCO 

182 58 35 54 67 55 57 110 74 64 

PORTALEGRE 144 139 134 120 160 191 208 177 153 158 

RAFAEL 
FERNANDES 

40 63 56 38 43 52 48 30 38 50 

RIACHO DA 
CRUZ 

67 69 97 101 96 121 100 98 102 91 

RIACHUELO 179 169 98 68 42 86 55 105 119 117 
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MUNICÍPIOS 

Mat. 
Crech

e 
2008 

Mat. 
Crech

e 
2009 

Mat. 
Crech

e 
2010 

Mat. 
Crech

e 
2011 

Mat. 
Crech

e 
2012 

Mat. 
Crech

e 
2013 

Mat. 
Crech

e 
2014 

Mat. 
Crech

e 
2015 

Mat. 
Crech

e 
2016 

Mat. 
Crech

e 
2017 

RODOLFO 
FERNANDES 

284 107 123 96 105 99 120 134 122 125 

RUY BARBOSA 42 30 35 60 24 52 48 80 75 100 

SANTA CRUZ 133 277 358 344 334 397 444 382 423 482 

SANTANA DO 
MATOS 

135 155 129 159 165 184 191 196 133 156 

SANTANA DO 
SERIDO 

85 145 82 61 60 68 56 66 64 59 

SANTO 
ANTONIO 

320 294 441 419 574 725 246 522 416 328 

SAO BENTO 
DO NORTE 

95 60 81 83 95 90 95 97 73 82 

SAO 
FERNANDO 

78 82 78 84 75 93 63 78 65 72 

SAO GONCALO 
DO AMARANTE 

200 266 312 277 268 415 327 318 460 526 

SAO JOAO DO 
SABUGI 

110 114 126 121 124 118 106 128 111 113 

SAO JOSE DE 
MIPIBU 

496 515 579 676 723 668 832 889 815 654 

SAO JOSE DO 
SERIDO 

143 164 133 106 124 134 121 141 126 141 

SAO MIGUEL 492 417 471 414 397 358 388 329 338 404 

SAO PAULO 
DO POTENGI 

385 329 194 319 243 331 288 335 325 335 

SAO RAFAEL 59 46 44 40 59 50 74 57 66 59 

SAO TOME 168 208 181 194 217 243 241 240 187 305 

SENADOR 
GEORGINO 

AVELINO 
141 129 94 78 82 94 75 98 98 83 

SERRA DE 
SAO BENTO 

62 3 3 12 4 55 66 90 96 94 

SERRA DO 
MEL 

125 171 138 158 157 171 279 146 165 235 

SERRA NEGRA 
DO NORTE 

104 92 64 47 55 90 96 116 113 117 

SERRINHA 129 123 125 105 148 141 78 127 124 120 

SITIO NOVO 36 50 55 56 51 71 51 70 63 50 

TABOLEIRO 
GRANDE 

55 59 51 70 69 55 60 74 75 53 

TAIPU 146 180 170 173 118 122 73 117 108 63 

TANGARA 210 210 206 200 192 179 212 216 264 250 

TENENTE 
ANANIAS 

197 197 192 261 240 214 217 200 236 249 

TENENTE 
LAURENTINO 

CRUZ 
117 150 142 115 132 119 125 149 114 122 

TOUROS 281 460 378 299 361 702 527 455 427 479 

TRIUNFO 
POTIGUAR 

67 65 107 50 79 73 71 80 66 112 

UPANEMA 21 77 70 73 71 79 203 139 376 384 

VENHA VER 100 132 210 198 230 184 185 159 116 108 

VERA CRUZ 183 162 146 42 50 66 116 91 90 129 

VICOSA 55 80 62 94 68 107 105 83 70 84 
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MUNICÍPIOS 

Mat. 
Crech

e 
2008 

Mat. 
Crech

e 
2009 

Mat. 
Crech

e 
2010 

Mat. 
Crech

e 
2011 

Mat. 
Crech

e 
2012 

Mat. 
Crech

e 
2013 

Mat. 
Crech

e 
2014 

Mat. 
Crech

e 
2015 

Mat. 
Crech

e 
2016 

Mat. 
Crech

e 
2017 

ACARI 116 181 172 201 226 217 234 204 179 227 

AFONSO 
BEZERRRA 

142 51 69 60 158 123 195 161 182 173 

ALEXANDRIA 258 216 80 90 165 75 172 154 152 239 

ALMINO 
AFONSO 

47 201 59 51 48 53 48 43 53 62 

SERRA 
CAIADA 

185 249 200 179 158 187 258 261 290 287 

TOTAL GERAL 28767 28409 29068 29763 31092 32093 32822 33187 33562 36508 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (2020).  
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APÊNDICE E: QUANTITATIVO DE MATRÍCULAS EM PRÉ-ESCOLA POR 

MUNÍCIPIO DE 2008 A 2017 

 

MUNICÍPIOS Mat. 
Pré-

escol
a 

2008 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2009 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2010 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2011 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2012 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2013 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2014 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2015 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2016 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2017 

ALTO DO 
RODRIGUES 

319 348 319 355 316 315 348 335 329 310 

ANGICOS 217 224 265 236 258 219 233 223 244 235 

ANTONIO 
MARTINS 

203 199 184 181 166 168 154 171 192 180 

APODI 606 773 729 683 652 658 666 633 642 630 

AREIA BRANCA 494 555 590 564 593 599 550 576 571 507 

ARES 374 261 353 368 360 396 426 371 392 399 

ASSU 828 836 887 993 958 1012 973 1003 1189 1089 

BARAUNA 708 893 642 755 778 723 754 800 742 727 

BOM JESUS 198 189 204 210 294 361 351 339 342 344 

BREJINHO 339 341 360 307 283 290 283 273 298 305 

CAICARA DO 
RIO DO VENTO 

69 80 75 87 89 96 79 104 110 170 

CAICO 934 1016 980 911 898 927 709 783 831 772 

CAMPO 
REDONDO 

224 203 192 208 213 212 225 195 212 232 

CANGUARETAM
A 

1055 1151 1010 885 849 905 808 934 977 1023 

CARAUBAS 509 904 588 571 569 505 477 499 475 478 

CARNAUBAIS 276 263 265 274 275 282 272 256 290 264 

CEARA MIRIM 1324 1966 2182 2140 1974 2082 2123 1935 2006 1910 

CERRO CORA 320 328 334 358 413 429 417 369 307 288 

CORONEL 
JOAO PESSOA 

124 126 121 120 134 148 118 136 130 108 

CURRAIS 
NOVOS 

1026 899 910 882 897 851 819 758 702 725 

DOUTOR 
SEVERIANO 

221 230 221 188 178 181 217 206 178 171 

ENCANTO 174 189 178 137 153 173 164 179 151 114 

ESPIRITO 
SANTO 

138 62 24 78 94 251 242 168 194 241 

EXTREMOZ 618 558 603 668 662 622 747 798 856 876 

FERNANDO 
PEDROZA 

88 90 77 83 79 97 105 90 73 76 

FLORANIA 153 184 178 173 156 172 186 174 194 180 

GOIANINHA 597 461 537 771 816 786 790 770 858 805 

GOVERNADOR 
DIX 

300 341 346 339 333 333 324 362 334 409 

IPANGUACU 451 456 436 412 372 310 299 309 311 326 

ITAU 190 156 147 150 141 133 139 152 143 171 

JACANA 298 242 240 225 200 176 236 220 208 156 

JANDAIRA 206 227 249 186 184 214 196 147 156 160 
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MUNICÍPIOS Mat. 
Pré-

escol
a 

2008 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2009 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2010 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2011 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2012 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2013 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2014 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2015 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2016 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2017 

JARDIM DE 
PIRANHAS 

265 306 322 319 314 316 327 296 283 287 

JARDIM DO 
SERIDO 

150 159 161 171 149 117 121 126 140 151 

JOAO CAMARA 300 907 789 812 876 849 800 854 848 773 

JUCURUTU 336 435 450 449 436 422 417 426 427 380 

LAGOA DANTA 63 214 136 184 157 148 165 179 159 153 

LAGOA DE 
PEDRAS 

353 359 305 304 339 337 328 291 265 297 

LAGOA NOVA 513 470 432 439 96 428 438 467 440 407 

LAJES 286 484 325 312 310 297 295 284 264 247 

LUCRECIA 127 118 118 100 114 132 121 111 102 93 

LUIS GOMES 366 412 324 311 300 257 229 252 241 242 

MACAIBA 1379 1885 1672 1554 1474 1508 1504 1350 1483 1515 

MACAU 568 563 564 566 562 557 566 599 531 584 

MAJOR SALES 98 120 128 116 134 137 146 129 133 128 

MARCELINO 
VIEIRA 

121 314 199 210 211 213 183 160 153 145 

MARTINS 194 220 232 231 223 242 225 201 181 157 

MAXARANGUAP
E 

131 330 235 283 265 360 412 337 322 264 

MESSIAS 
TARGINO 

122 121 130 130 116 107 136 121 111 149 

MONTE 
ALEGRE 

459 340 369 325 445 525 473 440 529 533 

MOSSORO 4074 4033 4928 4312 4489 4884 4756 3833 4238 4403 

NATAL 6496 6789 6736 6466 6797 6852 6878 7057 7552 8202 

NISIA 
FLORESTA 

762 470 916 891 822 731 682 780 713 767 

NOVA CRUZ 718 920 676 599 772 894 906 1144 1252 886 

OLHO DAGUA 
DO BORGES 

105 111 118 114 78 80 96 87 75 61 

OURO BRANCO 119 111 153 112 121 128 104 123 134 119 

PARAZINHO 143 100 168 233 198 180 154 135 128 147 

PARELHAS 370 378 391 429 420 422 439 420 392 363 

PARNAMIRIM 2847 2588 3047 3178 3187 3217 3380 2733 3086 3391 

PASSA E FICA 206 193 235 255 288 382 423 397 448 397 

PASSAGEM 101 107 123 105 119 137 112 95 91 92 

PATU 390 373 349 298 337 277 269 221 224 239 

PAU DOS 
FERROS 

321 469 592 507 590 523 556 587 591 552 

PEDRA 
GRANDE 

188 206 168 139 130 141 119 132 129 127 

PEDRO 
AVELINO 

185 174 202 209 191 200 197 168 154 166 

PENDENCIAS 408 358 389 403 366 364 404 347 349 345 

POCO BRANCO 104 261 293 267 316 351 362 228 255 319 

PORTALEGRE 172 195 182 151 157 181 220 221 220 201 
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MUNICÍPIOS Mat. 
Pré-

escol
a 

2008 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2009 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2010 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2011 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2012 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2013 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2014 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2015 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2016 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2017 

RAFAEL 
FERNANDES 

105 96 103 99 89 75 85 100 70 69 

RIACHO DA 
CRUZ 

134 131 96 85 100 104 91 99 92 74 

RIACHUELO 199 199 194 242 206 233 260 187 160 203 

RODOLFO 
FERNANDES 

64 239 207 197 166 158 116 111 118 116 

RUY BARBOSA 49 63 83 46 97 88 74 60 80 79 

SANTA CRUZ 455 645 696 720 721 736 759 820 759 821 

SANTANA DO 
MATOS 

319 282 303 280 276 278 294 286 301 288 

SANTANA DO 
SERIDO 

54 3 69 81 71 59 64 69 72 83 

SANTO 
ANTONIO 

531 626 537 580 409 271 706 419 470 610 

SAO BENTO DO 
NORTE 

71 84 56 74 76 88 92 107 119 108 

SAO 
FERNANDO 

86 91 90 100 85 53 79 78 75 83 

SAO GONCALO 
DO AMARANTE 

1156 1428 1644 1732 1654 1729 1768 1760 1933 2082 

SAO JOAO DO 
SABUGI 

139 142 154 172 156 282 158 140 154 161 

SAO JOSE DE 
MIPIBU 

1368 1314 1234 1110 1137 1287 1240 1366 1362 1234 

SAO JOSE DO 
SERIDO 

101 105 111 119 114 93 99 84 119 120 

SAO MIGUEL 532 691 655 687 706 706 663 585 536 536 

SAO PAULO DO 
POTENGI 

426 414 534 421 504 386 336 379 357 357 

SAO RAFAEL 224 201 175 168 149 134 120 113 127 141 

SAO TOME 273 312 324 311 295 305 314 261 273 271 

SENADOR 
GEORGINO 

AVELINO 

115 153 203 166 110 116 142 116 135 148 

SERRA DE SAO 
BENTO 

175 223 230 233 205 159 167 149 140 132 

SERRA DO MEL 382 320 395 349 386 399 275 370 358 391 

SERRA NEGRA 
DO NORTE 

139 168 184 180 162 169 167 149 165 165 

SERRINHA 292 322 266 269 257 214 286 234 247 283 

SITIO NOVO 127 123 145 160 140 142 157 149 155 161 

TABOLEIRO 
GRANDE 

93 75 67 76 64 76 71 52 69 86 

TAIPU 195 194 200 178 240 319 308 316 271 336 

TANGARA 348 352 369 344 346 378 365 405 390 372 

TENENTE 
ANANIAS 

201 221 261 260 300 292 249 265 269 263 

TENENTE 
LAURENTINO 

CRUZ 

173 163 179 173 181 198 188 168 173 167 

TOUROS 878 808 894 868 740 656 839 798 752 818 

TRIUNFO 
POTIGUAR 

120 130 92 124 115 119 131 99 98 58 
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MUNICÍPIOS Mat. 
Pré-

escol
a 

2008 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2009 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2010 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2011 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2012 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2013 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2014 

Mat.  
Pré-

escol
a 

2015 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2016 

Mat. 
Pré-

escol
a 

2017 

UPANEMA 192 263 267 248 254 271 238 318 141 141 

VENHA VER 140 118 118 115 126 144 106 117 133 106 

VERA CRUZ 265 329 288 398 357 330 327 360 316 297 

VICOSA 37 23 39 17 37 35 27 42 65 61 

ACARI 273 252 266 267 253 257 274 272 265 237 

AFONSO 
BEZERRRA 

300 399 367 363 255 259 216 211 257 267 

ALEXANDRIA 323 359 495 476 384 485 359 338 362 271 

ALMINO 
AFONSO 

172 172 175 174 147 134 132 146 137 123 

SERRA CAIADA 365 343 348 323 337 370 362 368 340 327 

TOTAL GERAL 48712 52920 54096 52967 52643 54109 54077 52065 53695 54309 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do Censo Escolar (2020) 
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APÊNDICE F: TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) Senhor(a), 

Gostaríamos de convidá-lo a participar, na condição de entrevistado (a), do Trabalho 

de Dissertação da discente Francymonni Yasmim Marques de Melo, matrícula 20181000359, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

Esclarecemos que todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão 

usados para fins unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma da própria 

dissertação e de artigo científico, não sendo utilizados para qualquer outra finalidade. Em caso 

de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua 

colaboração e nos comprometemos com a disponibilização dos resultados obtidos nesta 

pesquisa, tornando-os acessíveis a todos os participantes. 

 

Eu_______________________________________________________________ portador 

do RG nº __________________, inscrito no CPF: ______________________ aceito 

participar, na condição de entrevistado (a), da pesquisa desenvolvida pela aluna do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Declaro que fui informado (a) acerca dos objetivos da pesquisa e de seus 

procedimentos metodológicos e autorizo a realização de entrevista e utilização dos dados e 

informações concedidas nos exatos termos do presente termo.  

Ante o exposto, permito que a pesquisadora obtenham dados, fotografias, filmagens 

e/ou a gravação da minha voz e imagem para fins de pesquisa científica. No que tange à 

autorização de gravação de voz, declaro que esta foi concedida mediante o compromisso da 

pesquisadora em garantir-me os seguintes direitos: 1. Poderei ler a transcrição de minha 

gravação; 2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para 

a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: dissertação, 

revistas científicas, anais de congressos e jornais; 3. Minha identificação não será revelada 

em nenhuma das vias de publicação das informações geradas.  

______________, _____ de ______________ de 2020 

 

 

ASSINATURA DO ENTREVISTADO 

  

ASSINATURA DA PESQUISADORA 

RESPONSÁVEL PELA ENTREVISTA 
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APÊNDICE G: ROTEIRO DE ENTREVISTA GESTOR FNDE 

 

1. Qual a sua visão sobre o papel do FNDE na política educacional brasileira? 

2. O FNDE tem alguma influência na formulação dos programas educacionais do 

MEC? É consultado, por exemplo? Cite alguns exemplos.  

3. Uma das principais funções do FNDE é executar e gerir os programas 

educacionais. Quais são os problemas ou desafios típicos no que se refere à 

implementação desses programas? 

4. Falando sobre o PROINFÂNCIA, meu objeto de estudo específico, foi possível 

atingir os objetivos do programa de atender os municípios? Houve municípios 

elegíveis que não foram contemplados? Poderia dar alguns exemplos?  

5. Na sua opinião, o programa atingiu os objetivos de priorizar municípios ou 

famílias em situação de vulnerabilidade social?  

6. Qual o principal desafio para a implementação do PROINFÂNCIA nos 

municípios brasileiros na sua avaliação? O que poderia ser melhorado?   

7. Você poderia indicar um gestor do FNDE que lide especificamente com o 

PROINFÂNCIA para ser entrevistado?  
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APÊNDICE H: ROTEIRO DE ENTREVISTA GESTOR SECRETARIA MUNICIPAL 

 

1. Fale um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional e sobre o seu perfil 

2. Qual a sua visão sobre o PROINFÂNCIA? 

3. Como se dá o processo de implementação do Programa aqui no município de 

Natal? 

4. Quais os principais desafios, em sua percepção, no que se refere a implementação 

do Programa no município de Natal? 

5. Pensando no caso de Natal, quais são os principais desafios que o município 

enfrenta para acessar os recursos do Programa? 

6. O que você acredita que poderia ser melhorado no desenho do Programa 

considerando esses desafios de implementação? 

7. Como você considera que está o andamento das obras do PROINFÂNCIA aqui no 

município? A Secretaria Municipal possui um banco de dados com o nome, a 

localização e o status das obras das creches que receberam recurso do Programa? 

Essa localização está georreferenciada? 


