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O orçamento do Ministério da Educação (MEC)

para 2020 prevê uma corte de 54% nos recursos

destinados ao apoio à infraestrutura para a educação

básica, se comparado à proposta apresentada em 2018

para o orçamento deste ano. Cai de R$ 500 milhões

para R$ 230,1 milhões. Já a dotação para a concessão

de bolsas de apoio à educação básica tem recuo de

43% – de R$ 793,5 milhões para R$ 451,7 milhões. Os

cortes desmentem o discurso de Bolsonaro de priorizar

a educação básica.

O orçamento do MEC para 2020 terá um corte de 17%.

É reduzido de R$ 121,9 bilhões para R$ 101,2 bilhões.

Acuado, o MEC disse que "o orçamento possui

mecanismos de retificação que permitem ao gestor

alterar os valores destinados às programações de

acordo com a avaliação e efetividade dos seus

resultados."

No orçamento para 2020, há a previsão de R$ 194,2

milhões para obras de infraestrutura para a educação

básica, 30% a menos do que os R$ 277,5 milhões de

2019. Fazem parte dessa verba, por exemplo, os

projetos do Proinfância, também sacrificado, que

preveem repasses para municípios construírem ou

ampliarem creches e préescolas em todo o país. Há

também uma queda de 30% na receita destinada à

implantação e adequação de estruturas esportivas

escolares. Nesse caso, serão R$ 8,4 milhões, ante R$

12 milhões previstos para este ano.

O Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), destinado

à produção, aquisição e distribuição de livros e

materiais didáticos, teve um acréscimo de 24% de

2019 para 2020 (de R$ 1,9 bilhão para R$ 2,3

bilhões).

Já as escolas cívicomilitares, joia da coroa do Governo

Bolsonaro na sua intervenção contra a educação laica,

democrática e cidadã, ganhou R$ 32 milhões.
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Orçamento do Governo Federal prevê cortes
na educação básica em 2020
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N o dia 4 de março de 2015, a Confederação

Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos

de Ensino — Contee enviou uma carta aberta aos

deputados federais defendendo a urgente aprovação do

então Projeto de Lei 4.372/12 do Poder Executivo, que

criava o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da

Educação Superior (Insaes). Muitos eram os

argumentos da Contee em defesa da matéria. Um deles

era a necessidade de fortalecer instrumentos capazes

de combater o nocivo processo de financeirização e

desnacionalização do Ensino Superior no Brasil. Para a

Confederação, um dos pontoschave do PL era o que

determinava, por exemplo, entre as funções do Insaes, a

prerrogativa de “aprovar previamente aquisições,

fusões, cisões, transferências de mantença, unificação

de mantidas ou descredenciamento voluntário de

Instituições de Educação Superior integrantes do

sistema federal de ensino”.
Outro ponto que apontava a necessidade de fortalecimento

da supervisão era o fato de que o procedimento de

avaliação de cursos e instituições gerava inúmeros

processos, em quantidade incompatível com a estrutura e o

número de funcionários da então Secretaria de Regulação

do Ministério da Educação. Processos esses acarretados

por cursos e instituições que não conseguiram a nota

mínima nas avaliações aplicadas pelo Instituto Nacional de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

porque não investiramm em qualidade e não respeitaram

as exigências mínimas colocadas pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB).

Mais de quatro anos se passaram desde essa carta (sete

anos se contarmos do início da tramitação do Insaes) e,

claro, o PL nunca foi aprovado. Pelo contrário, foi enterrado

juntamente com tantas políticas educacionais soterradas
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Educação não é mercadoria!
Gilson Reis*
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pelo golpe de 2016 e todas as suas consequências, como

a ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência e a entrega

do MEC ao controle de forças ultraliberais e

fundamentalistas reunidas num ministro só.

Diante de tantos ataques que a educação vem sofrendo —

com a inviabilização do próprio Plano Nacional de

Educação (PNE), os cortes nas universidades federais, o

desmonte de pesquisas científicas, a nomeação de

interventores nas universidades e institutos federais, a

perseguição a estudantes e docentes etc. —, relembrar

uma pauta como o Insaes soa quase anacrônico. No dia 2

de outubro, no ato “Educação pública, ciência, tecnologia e

soberania do Brasil: Não tirem o dinheiro da educação

básica e das universidades públicas”, realizado no

Auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, em

Brasília (DF), a partir de convocação do Fórum Nacional

Popular de Educação (FNPE), ressaltamos que estamos

diante da maior ofensiva das elites contra o direito à

educação no país.

Nos últimos 90 anos, sempre estivemos em ascensão nas

políticas públicas para a educação, mas neste momento a

política é de destruição. E não apenas do ensino superior.

Os cortes orçamentários praticados pelo governo

Bolsonaro, neste ano e para o próximo, atingem todos os

setores, da educação infantil à de Jovens e Adultos (EJA).

E é contra tudo isso que devemos lutar, defendendo a

democracia, a soberania e o ensino público, gratuito, laico

e formador de cidadãos, bem como o incentivo à pesquisa,

ciência, tecnologia e cultura.

Trazer o Insaes à lembrança não significa, contudo, tentar

ressuscitar o projeto num momento em que a correlação

de forças o impede e em que há tantas batalhas urgentes,

incluindo o crescimento e fortalecimento do próprio FNPE

como espaço coletivo de resistência. Na verdade, recordar

aquilo que o PL 4.372/12 propunha e que o lobby do setor

privatista impediu que fosse levado adiante é importante

para mostrar que os problemas que ele visava combater

não só continuam presentes, como se aprofundaram ainda

mais.

No dia 4 de outubro, a imprensa noticiou que só 3% dos

cursos superiores de instituições privadas têm nota

máxima em avaliação, ao passo que as universidades

federais têm 29%. Além disso, 48% dos cursos avaliados

nos estabelecimentos particulares com e sem fins

lucrativos ficaram com conceito 3, que é o mínimo exigido.

Apesar disso, o atual ministro da Educação, Abraham

Weintraub, continua não só a questionar a qualidade das

federais, mas também a promover seu sucateamento e

seu desmonte, defendendo abertamente que a expansão

do ensino superior se dê via iniciativa privada.

Enquanto isso, a Kroton — maior empresa de educação

do mundo, com valor de mercado de R$ 18,2 bilhões —

anunciou, dia 7 de outubro, sua mudança de nome, de

foco, de organização e de governança, transformandose

na holding Cogna Educação. A estratégia é, depois de

uma queda nos processos de aquisição de outras

companhias, dividir a empresa em quatro e avançar na

prestação de serviços para escolas e faculdades (uma das

“partes”, inclusive, batizada de Vasta Educação, vai

oferecer serviços de gestão para as escolas e material

didático, incluindo eventual participação em licitações

públicas). Em outras palavras, a intenção da mudança não

é assegurar qualidade de ensino, mas obter mais e mais

lucros — inclusos recursos públicos que deveriam ser

destinados à educação pública —, sem qualquer

mecanismo de supervisão; pelo contrário, até com o aval

do MEC.

É notório, portanto, que o processo de financeirização do

ensino superior que a Contee denuncia há décadas — e

que avança cada vez com mais voracidade também sobre

educação básica — não só continua sendo uma realidade,

como também é um dos principais responsáveis pelos

ataques à educação pública. A guerra do atual ministro

contra as universidades e institutos federais é ideológica,

sim, mas é também econômica.

Para grupos que ainda sustentam um governo cada vez

mais explicitamente desabonado e vexaminoso, até

mesmo internacionalmente, educação é um negócio

extremamente lucrativo e a continuidade do apoio vai

depender do quanto podem ainda encher seus bolsos com

ela. Contra isso, a nós, cabe a luta em todos os espaços

possíveis para lembrar que educação não é mercadoria.

* Coordenadorgeral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Ensino — Contee
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A decisão data de março de 2017: a Lei da Mordaça

— o nome mais apropriado às tentativas do

movimento Escola Sem Partido de censurar, calar e

criminalizar professores— é inconstitucional. Foi nesse

mês que o ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal

Federal (STF), concedeu liminar suspendendo

integralmente a Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas, a

primeira no país aprovada em perseguição ao magistério.
A decisão do ministro aconteceu em resposta à Ação

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5537 ajuizada pela

Contee em maio de 2016 e foi um passo essencial para

barrar todas as propostas similares que tramitam no

Congresso Nacional e nas assembleias legislativas e

câmaras municipais de todo o Brasil.

Quase três anos depois, porém, a ADI ainda não foi

julgada pelo plenário do STF e matérias com o mesmo

teor continuam a pipocar nas casas legislativas do país. O

caso mais recente e mais noticiado, por ter sido o primeiro

numa capital de estado, foi o da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lá, no dia 14 de

outubro deste ano, depois de 13 dias de obstrução pela

bancada progressista e comprometida com a liberdade de

cátedra, o Projeto de Lei (PL) 274/17 foi aprovado em

primeiro turno com 25 votos favoráveis e oito contrários.

Que tenha sido na véspera do Dia dos Professores é

emblemático. Vereador na capital mineira, o coordenador

geral da Contee, Gilson Reis (PCdoB), destacou a

resistência heroica contra o cerceamento do direito à

educação e do direito de aprender e ensinar. Uma

resistência que não cessa com a aprovação em primeiro

turno; nem mesmo com uma votação em segundo, uma

sanção e todos os trâmites para uma proposta se

transformar em legislação. Ainda há batalhas jurídicas

pela frente.

Pelo site do próprio movimento Escola Sem Partido —

nome em que a preposição “sem” à esquerda do

substantivo “partido” tem tanto valor semântico quanto, na

matemática, um zero à esquerda da vírgula —, há mais

de 20 PLs com o mesmo teor apresentados por

deputados federais, estaduais, distritais e vereadores de

Norte a Sul. A lista está desatualizada: ainda inclui, por

exemplo, o projeto derrotado e arquivado no dia 16 de

outubro deste ano na Assembleia Legislativa do Espírito

Santo (que tenha sido um dia depois dos Dia dos

Professores é igualmente significativo, mostrando que a

luta não está perdida), mas não menciona o da Câmara

de Belo Horizonte. Mesmo assim, o número é expressivo

e demonstra o quanto, mesmo após a liminar contra a lei

de Alagoas, os grupos que defendem a mordaça nas

escolas seguem a escarnecer da Constituição e da

Justiça.

Inconstitucionalidade
Tanto a Procuradoria quanto a AdvocaciaGeral da União

já se manifestaram a favor da ADI movida pela Contee.

Há exatos três anos, em outubro de 2016, o então

procurador Rodrigo Janot enviou parecer ao STF

destacando que a “lei alagoana restringe o conteúdo da

liberdade constitucional de ensino, pois suprime

manifestação e discussão de tópicos inteiros da vida

social, quando proíbe o docente de ‘introduzir, em

disciplina ou atividade obrigatória, conteúdos que possam

estar em conflito com as convicções morais, religiosas ou

ideológicas dos estudantes ou de seus pais ou

responsáveis’”. Ele acrescentou ainda que existem

“equívocos conceituais graves na norma, como o de

considerar que o alunado seria composto de indivíduos

prontos a absorver de forma total, passiva e acrítica

quaisquer concepções ideológicas, religiosas, éticas e de

outra natureza que os professores desejassem. Despreza

a capacidade reflexiva dos alunos, como se eles fossem

apenas sujeitos passivos do processo de aprendizagem,

e a interação de pais e responsáveis, como se não

influenciassem a formação de consciência dos

estudantes”.

O exprocuradorgeral da República também enfatizou, na

ocasião, que ao “pretender cercear a discussão no

ambiente escolar, a Lei 7.800/2016 de Alagoas contraria

princípios conformadores da educação brasileira, em

especial as liberdades constitucionais de aprender,

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a

arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções

O que a mordaça quer calar?
Táscia Souza
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pedagógicas e a gestão democrática do ensino público.

Afronta, portanto, o art. 206, II, III e VI, da Constituição da

República”.

Antes dele, a procuradora federal dos Direitos do

Cidadão, Deborah Duprat — não à toa uma das pessoas

perseguidas pelo atual governo e seus aliados —,

também já havia apontado em nota técnica que “o PL está

na contramão dos objetivos fundamentais da República

Federativa do Brasil, especialmente os de ‘construir uma

sociedade livre, justa e solidária’ e de ‘promover o bem de

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade

e quaisquer outras formas de discriminação’”. Segundo

ela, “um poder dominante pode legitimarse envolvendo

pelo menos seis estratégias diferentes: promovendo

crenças e valores compatíveis com ele; naturalizando e

universalizando tais crenças de modo a tornálas óbvias e

aparentemente inevitáveis; desqualificando ideias que

possam desafiálo; excluindo formas rivais de

pensamento; e obscurecendo a realidade social de modo

a favorecêlo. De modo que não há, ontologicamente,

ideologia neutra. (…) O que se revela, portanto, no PL e

no seu documento inspirador é o inconformismo com a

vitória das diversas lutas emancipatórias no processo

constituinte; com a formatação de uma sociedade que

tem que estar aberta a múltiplas e diferentes visões de

mundo; com o fato de a escola ser um lugar estratégico

para a emancipação política e para o fim das ideologias

sexistas — que condenam a mulher a uma posição

naturalmente inferior, racistas — que representam os não

brancos como os selvagens perpétuos, religiosas — que

apresentam o mundo como a criação dos deuses, e de

tantas outras que pretendem fulminar as versões

contrastantes das verdades que pregam”.

Por sua vez, a então advogadageral da União, Grace

Mendonça, encaminhou do Supremo, no dia 3 de maio do

ano passado, sua manifestação, afirmando que a AGU

entende que a legislação estadual fere a Constituição

Federal ao tratar de tema que é de competência da

União.

Em todos esses pareceres, bem como na liminar do

ministro Barroso, embora a situação diga respeito à lei de

Alagoas, encontramse os argumentos essenciais para

impedir todas as propostas semelhantes. Com que base,

então, o Escola Sem Partido continua sua cruzada contra

o magistério, contra a educação e até mesmo contra a

Constituição?

Simbiose
O fundamentalismo do grupo é um dos pilares que ainda

mantêm o governo de Jair Bolsonaro e, não por acaso, foi

levado para dentro do Ministério da Educação. O pseudo

filósofo e guru bolsonarista, Olavo de Carvalho, é

entusiasta e defensor do Escola Sem Partido; o titular do

MEC, Abraham Weintraub, também. Tratase de uma

simbiose: o ESP é um dos sustentáculos do

bolsonariosmo; o bolsonarismo é um dos sustentáculos

do ESP.

Vale destacar o jogo de cena orquestrado pelo movimento

no mês de julho quando, a fim de pressionar o Governo

Bolsonaro em busca de mais apoio, o grupo anunciou, no

Facebook, o fim de suas atividades a partir de 1° de

agosto. Na data marcada para seu encerramento,

contudo, foi feita uma nova postagem na rede social

anunciando que o ESP “obteve os recursos materiais de

que necessitava para prosseguir e avançar em sua luta

contra a doutrinação, a propaganda e o assédio político e

partidário nas escolas universidades”. Em outras

palavras, o movimento Escola Sem Partido recebeu

contribuições empresariais para continuar praticando a

sua doutrinação, a sua propaganda e o seu assédio

político e partidário nas escolas e universidades,

censurando e criminalizando todos os que não seguem

sua cartilha.

Para completar, o comunicado informando a continuidade

das atividades do Escola Sem Partido afirma que os

empresários que decidiram investir em sua proposta

foram tocados “pela Providência Divina”. Que

empresários são esses?, fica a pergunta, feita pelo Portal

da Contee ao repercutir a notícia. Aqueles interessados

da privatização da educação pública? Os que ampliaram
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seu patrimônio por meio da destinação de recursos públicos

para a educação privada com fins lucrativos e de capital

aberto? Os que classificam como balbúrdia o trabalho sério

e comprometido de ensino, pesquisa e extensão que é feito

pelas universidades públicas? Os que defendem o

homeschooling para, pretensamente, poupar crianças e

adolescentes da suposta “doutrinação ideológica” e do

imaginário “marxismo cultural”, enquanto contemplam mais

um nicho de interesse mercantil? Os que querem a

aprovação da reforma da Previdência, sem uma educação

crítica a confrontálas nas ruas? Todas as alternativas

anteriores?

Cartilha
Num estado de exceção, o primeiro direito que se cala é o

direito ao livre pensamento. E isso explica os sistemáticos e

articulados golpes contra a educação. Primeiramente, tiram

se dela os recursos financeiros necessários para o seu

pleno desenvolvimento, escancarando ainda mais as portas

para a atuação da iniciativa privada e sua ingerência na

escola pública. Em segundo lugar, após uma reforma do

ensino médio tecnicista, privatista e excludente, atacase

também a universidade pública, não apenas em sua

formação humanista, mas inclusive em seu papel no

desenvolvimento da ciência. Em terceiro, promovese uma

verdadeira caça às bruxas, tanto contra estudantes, quanto

contra professores, recorrendo até a incentivos à delação

tipicamente ditatoriais. Em quarto, reprimese o direito à livre

manifestação. Em quinto, apresentase uma reforma da

Previdência que, ao atacar todas as categorias, sem

exceção, tem especial impacto sobre o magistério. O

prejuízo não é apenas financeiro ou físicomental, pelo

desgaste da profissão. Ele inclui também um certo recado

velado: se quiser continuar trabalhando até poder se

aposentar, siga a cartilha.

Que cartilha seria essa? Uma das que se propõe é

justamente a do movimento Escola Sem Partido — que,

como já dito, de apartidário não tem absolutamente nada.

Lutar contra suas investidas é uma forma de lutar contra um

governo que, ao parecer demonstrar um desconhecimento

profundo do processo pedagógico, na verdade o conhece

bem demais. Isso porque educação pressupõe, em seu

sentido pleno, o incentivo à capacidade reflexiva, ao diálogo,

à construção da cidadania, sendo, portanto, uma atividade

política por excelência. Tudo o que o Governo Bolsonaro

não quer.
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A escola literária do realismo fantástico – também

chamado de mágico maravilhoso – , que ganhou

relevo ao início do século XX, na Europa, consagrou

grandes nomes na América Latina, dos quais se

destacaram, dentre outros: o venezuelano Arturo Uslar

Pietri (considerado o seu idealizador no continente

americano); o argentino Jorge Luís Borges; o colombiano

Gabriel Garcia Márques; o peruano Mário Vargas Llosa;

e o peruano Manuel Scorza, autor do magistral livro

“Redobles para Ranca”, traduzido para o português com

o título “Bom Dia para os Defuntos”, que conta a

criminosa história da expansão do latifúndio no seu país;

e o brasileiro Murilo Rubião.
O Brasil real – não o de ficção literária –, sob Bolsonaro,

vive o realismo macabro, que traz a marca da absoluta

falta de decoro do ocupante da Presidência da República

e de certeiros petardos contra a ordem democrática.

Paradoxalmente, o presidente do Brasil, eleito pelas

regras eleitorais aprovadas sob a égide da Constituição

Federal (CF) de 1988, odeia a ordem democrática e faz

dela o seu maior inimigo. O ministro da Educação, além

de maleducado (no sentido de grosseiro), repudia a

educação, considerandoa o alvo a ser abatido, com total

apoio e incentivo do presidente.

As palavras e atos de ambos demonstram claramente

que, para eles, ao reverso do que preconiza a CF,

educação não é nem nunca será o primeiro dos direitos

fundamentais sociais, tampouco é o caminho necessário

e seguro ao progresso social e à construção da

cidadania. Ao contrário, é o passaporte para as trevas;

não é por outra razão que são ardorosos adeptos e

apoiadores do medieval movimento Escola Sem Partido.

Dentre as medidas nefastas à educação, chanceladas e

promovidas pelo Governo Bolsonaro, destacamse:

Combate à “doutrinação de esquerda” e vetos ao debate

sobre gênero nas escolas;

Pautar a política educacional segundo diretrizes de

mercado;

Criar “voucher educação”, com a distribuição de vales

que permitirão às famílias que os receberem matricular

os seus filhos no colégio privado de sua escolha, modelo

que é ferrenhamente defendido pelo ministro da

Economia, Paulo Guedes;

Cobrar mensalidades nas universidades públicas;

Apoiar e fazer aprovar, em âmbito nacional, a Escola

Sem Partido.

No dia 23 de setembro, o ministro da Educação enviou

ofício a todas escolas públicas do Brasil contendo as

seguintes orientações que, apesar de serem por ele

negadas, nada mais são do que profissão de fé da

Escola Sem Partido:

“ter 1 ensino ministrado com base no pluralismo de

ideias e de concepções pedagógicas, resguardada a

liberdade de expressão, a tolerância de opiniões e o

acesso, em sala de aula, às diversas versões, teorias e

perspectivas sociais, culturais, econômicas e históricas;

não ser prejudicado por sua história, identidades,

crenças e convicções políticas ou ideológicas;

não ser submetido a uma comunicação comercial

inadequada – como propagandas políticopartidárias –

no ambiente escolar;

seguir a religião que esteja de acordo com suas

convicções;

professores e comunidade escolar devem respeitar as

crenças e convicções do estudante, desde que não

incitem à violência, de forma a evitar qualquer tipo de

constrangimento ou ameaça.”

VI  Ampliar a oferta de educação a distância (EAD),

como forma de baratear os custos educacionais e como

medida de combate à “doutrinação política” nas escolas.

VII  Regulamentar o ensino domiciliar”.

Em abril de 2019, o governo encaminhou à Câmara

Federal o Projeto de Lei (PL) N. 2401/2019 com esse

propósito; nele, destacamse:

“ Art. 2º Os pais ou os responsáveis legais têm

prioridade de direito na escolha do tipo de instrução que

será ministrada a seus filhos.

§ 1º É plena a liberdade de opção dos pais ou dos

responsáveis legais entre a educação escolar e a

educação domiciliar, nos termos do disposto nesta Lei.

[...]

Art. 6º O estudante matriculado em educação domiciliar

Governo Bolsonaro, inimigo da educação
José Geraldo Santana Oliveira*



11

será submetido, para fins de certificação da

aprendizagem, a uma avaliação anual sob a gestão do

Ministério da Educação.

§ 1º A certificação da aprendizagem terá como base os

conteúdos referentes ao ano escolar correspondente à

idade do estudante, de acordo com a Base Nacional

Comum Curricular, com possibilidade de avanço nos

cursos e nas séries, nos termos do disposto na Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 2º As avaliações anuais serão aplicadas a partir do 2º

ano do ensino fundamental, preferencialmente no mês

de outubro.

§ 3º Na hipótese de não comparecimento do estudante à

avaliação, os pais ou os responsáveis legais justificarão

a ausência.

§ 4º Para as hipóteses de ausência justificada, a

avaliação será reaplicada em data definida em ato pelo

Ministério da Educação.

Art. 7º Na hipótese de o desempenho do estudante na

avaliação de que trata o art. 6º ser considerado

insatisfatório, será oferecida uma prova de recuperação.

§ 1º A prova de recuperação será aplicada em data a ser

definida em ato pelo Ministério da Educação.

§ 2º Na hipótese de não comparecimento do estudante à

prova de recuperação, os pais ou os responsáveis legais

justificarão a ausência.

§ 3º Para as hipóteses de ausência justificada, a prova

de recuperação será reaplicada em data a ser definida

em ato pelo Ministério da Educação.

[..]

Art. 13. Os pais ou os responsáveis legais perderão o

exercício do direito à opção pela educação domiciliar nas

seguintes hipóteses:

I  quando o estudante for reprovado, em dois anos

consecutivos, nas avaliações anuais e nas provas de

recuperação;

II  quando o estudante for reprovado, em três anos não

consecutivos, nas avaliações anuais e nas

recuperações;

III  quando o aluno injustificadamente não comparecer à

avaliação anual de que trata o art. 6º;

[..]

O PL modifica o Art. 6º da LDB, que determina ser dever

dos pais ou responsáveis “efetuar matrícula das crianças

na educação básica a partir dos quatro anos de idade”,

acrescentandolhe a seguinte alternativa à esta

obrigação inarredável:

“II  declarar a opção pela educação domiciliar, nos

termos da lei.”

A pretexto de regulamentar a decisão do Supremo

Tribunal Federal (STF), proferida no processo de recurso

extraordinário N. 888815, de 17 de maio de 2019, esse

PL subverte o seu conteúdo, alterandolhe

completamente o sentido.

A Ementa da decisão do STF achase assim exarada:

““Ementa: CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. DIREITO

FUNDAMENTAL RELACIONADO À DIGNIDADE DA

PESSOA HUMANA E À EFETIVIDADE DA CIDADANIA.

DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA FAMÍLIA NA

PRESTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

NECESSIDADE DE LEI FORMAL, EDITADA PELO

CONGRESSO NACIONAL, PARA REGULAMENTAR O

ENSINO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A

educação é um direito fundamental relacionado à

dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois

exerce dupla função: de um lado, qualifica a comunidade

como um todo, tornandoa esclarecida, politizada,

desenvolvida (CIDADANIA); de outro, dignifica o

indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo

fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA). No

caso da educação básica obrigatória (CF, art. 208, I), os

titulares desse direito indisponível à educação são as

crianças e adolescentes em idade escolar. 2. É dever da

família, sociedade e Estado assegurar à criança, ao

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a

educação. A Constituição Federal consagrou o dever de

solidariedade entre a família e o Estado como núcleo

principal à formação educacional das crianças, jovens e

adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral

dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua

formação em cidadania, para que o Brasil possa vencer

o grande desafio de uma educação melhor para as

novas gerações, imprescindível para os países que se

querem ver desenvolvidos. 3. A Constituição Federal não

veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe

qualquer de suas espécies que não respeite o dever de

solidariedade entre a família e o Estado como núcleo

principal à formação educacional das crianças, jovens e
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adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies

de unschooling radical (desescolarização radical),

unschooling moderado (desescolarização moderada) e

homeschooling puro, em qualquer de suas variações. 4. O

ensino domiciliar não é um direito público subjetivo do

aluno ou de sua família, porém não é vedada

constitucionalmente sua criação por meio de lei federal,

editada pelo Congresso Nacional, na modalidade

“utilitarista” ou “por conveniência circunstancial”, desde

que se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, e se

respeite o dever solidário Família/Estado, o núcleo básico

de matérias acadêmicas, a supervisão, avaliação e

fiscalização pelo Poder Público; bem como as demais

previsões impostas diretamente pelo texto constitucional,

inclusive no tocante às finalidades e objetivos do ensino;

em especial, evitar a evasão escolar e garantir a

socialização do indivíduo, por meio de ampla convivência

familiar e comunitária (CF, art. 227). 5. Recurso

extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese

(TEMA 822): “Não existe direito público subjetivo do aluno

ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na

legislação brasileira”.

VIII Disseminar os colégios militares, por ele chamados

de “escolas cívicomilitar”.

Essa medida foi implementada pelo Decreto N. 10.004, de

5 de setembro de 2019, que “Institui o Programa Nacional

de Escolas CívicoMilitares”, que, dentre outras

determinações, estabelece:

“Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional das Escolas

CívicoMilitares  Pecim, com a finalidade de promover a

melhoria na qualidade da educação básica no ensino

fundamental e no ensino médio.

[..]

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considerase:

I  Escolas CívicoMilitares  Ecim  escolas públicas

regulares estaduais, municipais ou distritais, que aderirem

ao Pecim;

II  Programa Nacional das Escolas CívicoMilitares 

Pecim  conjunto de ações direcionadas ao fomento e ao

fortalecimento das Ecim a partir de modelo de gestão de

excelência nas áreas educacional, didáticopedagógica e

administrativa;
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[..]

Art. 6º Compete ao Ministério da Educação:

I  editar atos normativos necessários à operacionalização

e à gestão do Pecim;

II  prestar apoio técnico e financeiro às escolas públicas

regulares para participarem do Pecim, conforme regras a

serem estabelecidas em atos específicos;

III  capacitar os profissionais que atuarão nas Ecim;

IV  definir a forma e os critérios para a participação das

escolas pública regulares estaduais, municipais e distritais

no Pecim;

V  definir metodologia de monitoramento e avaliação

para o Pecim;

VI  definir o perfil profissional dos militares que atuarão

nas Ecim;

VII  acompanhar o processo seletivo dos militares

inativos a serem contratados pelas Forças Armadas como

prestadores de tarefa por tempo certo;

VIII  acompanhar o processo seletivo dos militares das

polícias militares e dos corpos de bombeiros militares que

atuarão nas Ecim;

IX  certificar as escolas que aderirem ao Pecim; e

X  gerir os recursos orçamentários e financeiros

destinados ao Pecim, inclusive em relação à

descentralização de recursos em favor de órgãos da

administração pública federal que possam apoiálo na

consecução de seus objetivos, sem comprometimento

orçamentário desses órgãos.

Art. 7º Compete ao Ministério da Defesa:

I  descentralizar os recursos orçamentários e financeiros

destinados às Forças Armadas, com o objetivo de efetivar

a contratação de profissionais militares inativos para

atuarem nas Ecim;

II  colaborar com o Ministério da Educação na definição

dos perfis profissionais dos militares inativos das Forças

Armadas que atuarão nas Ecim; e

III  coordenar com o Ministério da Educação o processo

seletivo dos militares inativos das Forças Armadas a

serem contratados como prestadores de tarefa por tempo

certo para atuarem nas Ecim.

Art. 8º Compete às Forças Armadas:

I  promover a seleção dos militares inativos que atuarão

nas Ecim, de acordo com as orientações estabelecidas

pelo Ministério da Defesa e pelo Ministério da Educação;

II  contratar os militares inativos como prestadores de

tarefa por tempo certo que atuarão nas Ecim no

desempenho de tarefas de apoio à gestão escolar, à

gestão didáticopedagógica e à gestão administrativa; e

III  executar a gestão administrativa dos militares inativos

contratados como prestadores de tarefa por tempo certo

para atuarem nas Ecim.

[..]

Art. 11. O modelo de Ecim é o conjunto de ações

promovidas com vistas à gestão de excelência nas áreas

educacional, didáticopedagógica e administrativa,

baseada nos padrões de ensino adotados pelos colégios

militares do Comando do Exército, das polícias militares e

dos corpos de bombeiros militares.

§ 1º A gestão na área educacional será alcançada por

meio de ações destinadas ao desenvolvimento de

comportamentos, valores e atitudes, com vistas ao

desenvolvimento pleno do aluno e ao seu preparo para o

exercício da cidadania.

[...]

Art. 13. O Pecim tem por públicoalvo:

[..]

Parágrafo único. No Pecim, serão priorizados os alunos,

os gestores, os professores e os demais profissionais das

escolas públicas regulares em situação de vulnerabilidade

social.

[..]”

Ao justificar esse Decreto, que representa a mais absoluta

negação dos objetivos e dos princípios constitucionais

que regem a educação, respectivamente insculpidos nos

Arts. 205 e 206 da CF, o presidente Bolsonaro sentenciou,

em tom ameaçador, que é a única forma de comunicação

que reconhece e que pratica:

"Me desculpa, não tem que aceitar não. Tem que impor.

Se aquela garotada não sabe na prova do PISA regra de

três simples, interpretar texto, não responde pergunta

básica de ciência, me desculpa, não tem que perguntar

ao pai e responsável nessa questão se quer escola com

uma, de certa forma, militarização. Tem que impor, tem

que mudar", disse. Em seguida, relacionou resultados

educacionais ruins com a adesão a programas

assistenciais do governo federal. "Nós não queremos que

essa garotada cresça e seja, no futuro, um dependente

até morrer de programas sociais do governo".
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Já o ministro da Educação, que não gosta de educação,

afirmou que o desempenho nas escolas cívicomilitares “é

muito melhor”, e que “o custo de cada colégio não é tão

alto assim a ponto de prejudicar o orçamento federal”. E

mais: "Se for ver, o resultado é encantador". Afirmou ainda

que esse sistema é ponto de partida do Governo

Bolsonaro para “aprimorar o ensino brasileiro”.

Como mais uma prova de sua inconteste aversão ao

cumprimento dos objetivos e princípios educacionais

preconizados pela CF, o presidente Bolsonaro, sob o

pálido argumento de que não foi indicada a fonte de

custeio, vetou integralmente o PL N. 3688, que dispõe

sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço

social nas redes públicas de educação básica.

Eis a mensagem encaminhada por Bolsonaro ao

presidente do Congresso Nacional, noticiandolhe o

referido veto integral:

“Mensagem Nº 492, de 8 de outubro de 2019.

Senhor Presidente do Senado Federal,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 o

do art. 66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por

inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público,

o Projeto de Lei nº 3.688, de 2000 (nº 60/07 no Senado

Federal), que "Dispõe sobre a prestação de serviços de

psicologia e de serviço social nas redes públicas de

educação básica".

Ouvidos, os Ministérios da Educação e da Saúde

manifestaramse pelo veto ao projeto pelas seguintes

razões:

‘A propositura legislativa, ao estabelecer a obrigatoriedade

de que as redes públicas de educação básica disponham

de serviços de psicologia e de serviço social, por meio de

equipes multiprofissionais, cria despesas obrigatórias ao

Poder Executivo, sem que se tenha indicado a respectiva

fonte de custeio, ausentes ainda os demonstrativos dos

respectivos impactos orçamentários e financeiros,

violando assim as regras do art. 113 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, bem como dos

arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda

do art. 114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019

(Lei nº 13.707, de 2018).’

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a

vetar o projeto em causa, as quais ora submeto à elevada

apreciação dos Senhores Membros do Congresso

Nacional”.

No tocante ao financiamento da educação, as palavras e

atos do Governo Bolsonaro são igualmente cruéis; senão,

vejase:

O ministro da Educação, ao comentar a Meta 20, do Plano

Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei N.

13005/2014, afirmou, sem num pejo:

"Subir o que é gasto significa que a gente vai aumentar os

impostos do Brasil em 10%. Isso a gente muda no PNE, já

falou, já fez a solicitação, ou vai caminhar para isso que eu

sou contra, aumentar imposto”. ... “[O PNE] tem que ser

respeitado. Mas o dinheiro pagador também tem que ser

respeitado”.

Para o descomprometido ministro, para burlar o

investimento de 10% do PIB na educação basta mudar a

Lei que o prevê; quanta desfaçatez; quanto

descompromisso.

Como primeira medida na direção proposta pelo ministro

da Educação, a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) de

2020, que acaba de ser aprovada pelo Congresso

Nacional, reduz as verbas federais destinadas à educação

de R$ 121,9 bilhões, em 2019, para 101,8 bilhões, em

2020, o que representa queda de 17%.

Com isso, segundo análise da LDO, realizada pelo “Todos

pela Educação”, haverá queda de 54% nos recursos

destinados à infraestrutura da educação básica, caindo de

R$ 500 milhões, para R$ 230,1 milhões; de 43%, na

dotação de bolsas, reduzindose de R$ 793,5 milhões, para

R$ 451,7 milhões.

Já o orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (Capes) será reduzido de R$

4,25 bilhões, para R$ 2,20 bilhões, queda de 48,2% em

relação a 2019.

Mediante tudo isso, em menos de 10 meses de governo,

parafraseando Policarpo Quaresma, personagem de Lima

Barreto que asseverava que se o Brasil não acabasse com

as saúvas, as saúvas acabariam com o Brasil, há de se

afirmar, ou o Brasil acaba com o Governo Bolsonaro, ou

Bolsonaro acaba com o Brasil; mesmo que ele, por ato

único de sua vontade, à revelia da CF, da decência e do

respeito à ordem democrática, tenha declarado prorrogado

o seu mandato por mais quatro anos, com término aos 31

de dezembro de 2026.

*Consultor jurídico da Contee
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A proposta orçamentária de Bolsonaro reduz em

18% os recursos totais do Ministério da Educação

(MEC) com relação ao valores autorizados de 2019. O

impacto maior é no financiamento de pesquisas e nas

contas de grandes universidades federais.

O maior corte ocorre na Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes

), que financia pesquisadores da pósgraduação e

também professores de educação básica. O órgão

perde metade do orçamento: cai de R$ 4,25 bilhões

em 2019, para R$ 2,20 bilhões em 2020. Neste ano de

2019, a Capes sofreu um congelamento de R$ 819

milhões de recursos. O órgão cortou 6.198 bolsas

neste ano, equivalente a 7% do que vinha de 2018.

O MEC terá um orçamento previsto de R$ 101 bilhões

em 2020, contra R$ 122 bilhões aprovados para 2019.

Ao levar em conta o orçamento geral de todas as

universidades federais, a queda é de 7,4% (na

comparação com valores nominais, sem atualização

da inflação). Mas 16 das 68 universidades federais

terão cortes superiores a essa média.

Algumas das maiores universidades do país são as

que mais perderão dinheiro. Elas possuem muitos

alunos e concentram pesquisas acadêmicas. A

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sofrerá

redução de 24% (em valores nominais). Está

estipulado para 2020 um montante de R$ 2,5 bilhões,

contra R$ 3,3 bilhões em 2019. A redução na

Universidade de Brasília (UnB) é de 24% e na

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),

de 23,5%. Na Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG ) a redução é de 20%.

A maior redução ocorre na federal do Agreste de

Pernambuco, de 63%. Dez federais tiveram suas

previsões inalteradas ou com leves altas. A maior alta

é na Universidade Federal da Bahia (UFBA ), de

apenas 2%. As federais amargaram bloqueio de R$ 2,2

bilhões em 2019, o equivalente a 30% dos recursos

discricionários (que exclui salários, por exemplo).

Os valores de responsabilidade do Fundo Nacional de

Desenvolvimento da Educação (FNDE ), responsável

por ações como aquisição de veículos escolares e

transferências para obras, terão redução de 24%.

A rubrica de Apoio à Infraestrutura para a Educação

Básica caiu de R$ 606 milhões em 2019 para R$ 230

milhões.

O dinheiro para o gerenciamento de hospitais

universitários teve uma redução de 37%. A Empresa

Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh ) teve

orçamento de R$ 5,1 bilhões em 2019 e em 2020 é

reduzido para R$ 3,2 bilhões.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais (Inep), que avalia o Enem, tem corte de

30% (R$ 1,5 bilhão, em 2019, R$ 1,1 bilhão no

próximo ano).

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPQ), de fomento à pesquisa, ligado ao

Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações, ficou estável: o autorizado em 2019,

de R$ 1,2 bilhão, é praticamente o mesmo no projeto

de 2020. O déficit, neste ano, é de R$ 330 milhões.

Para 2020, o governo anunciou que terá, para todas as

áreas, R$ 89,2 bilhões para as chamadas despesas

discricionárias. Em 2019, a autorização para gastar com

essas despesas não obrigatórias foi de R$ 129 bilhões,

mas Bolsonaro a reduziu para R$ 97,6 bilhões.

Redução de recursos golpeia a pesquisa
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Um olhar sobre
o orçamento
da educação 2020

L ogo que o Governo Bolsonaro divulgou sua proposta orçamentária para 2020, seus

apoiadores se valeram da chamada “máquina de fake news” (notícias falsas) para festejar

que se tratava do “maior orçamento da Educação na história”. A informação é falsa. A Lupa,

agência de notícias especializada em conferir fatos (factchecking), foi verificála e alertou que

“para comparações deste tipo, os valores de orçamento devem sempre ser corrigidos pela

inflação do período, em um processo que, na macroeconomia, é chamado de deflacionamento’.

Considerada a correção inflacionária, o orçamento destinado pelo Governo Temer à educação

em 2019 – no valor de R$ 117 bilhões – já foi menor do que o de anos anteriores. Em 2016

(último ano do Governo Dilma, antes do golpe que a substituiu por Temer), ele chegava a R$

118,9 bilhões, em valores corrigidos. O mesmo ocorre para os anos de 2017, 2016 e 2015,

quando o orçamento também era maior do que o previsto para este ano: R$ 124,2 bilhões, R$

122,1 bilhões e R$ 136,4 bilhões, respectivamente. Os números foram confirmados pela

Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“O orçamento de 2019 é maior do que em anos anteriores apenas se considerados os

chamados valores nominais – ou correntes , o que não é adequado para comparações deste

tipo. Para fazer a correção dos valores, a FGV usou o IPCA e também a projeção apontada no

boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, em 31 de maio” informa a Lupa.

Os gráficos a seguir foram elaborados a partir de dados levantados pelo assessor da Câmara

dos Deputados, Flávio Tonelli Vaz.
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O menor orçamento em vários anos

Os valores, constantes, em milhões de reais, para educação: 2013, 103.224; 2014, 110.734; 2015, 131.096; 2016, 118.393;
2017, 120.764; 2018, 116.386; 2019, 116.580; previsão para 2020, 108.647. Os valores, constantes, em milhões de reais, para
ciência e tecnologia: 2013, 13.730; 2014, 11.860; 2015, 12.879; 2016, 9.518; 2017, 9.007; 2018, 7.921; 2019, 7.647; previsão
para 2020, 6.965.

Educação Ciência e Tecnologia

Um olhar sobre o orçamento
da educação 2020

Após um processo de incremento até 2015, iniciase a queda dos orçamentos para Educação e Ciência e Tecnologia
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Os cortes são mais visíveis quando analisadas apenas as despesas
com investimento e custeio

Os valores, constantes, em milhões de reais, para educação: 2013, 73.051; 2014, 74.218; 2015, 91.675; 2016, 77.651; 2017,
75.770; 2018, 68.611; 2019, 62.236; previsão para 2020, 56.199. Os valores, constantes, em milhões de reais, para ciência e
tecnologia: 2013, 11.653; 2014, 9.605; 2015, 10.714; 2016, 7.445; 2017, 6.748; 2018, 5.687; 2019, 5.536; previsão para 2020,
4.914.

Os cortes nas despesas com investimento e custeio
(exceto merenda escolar e complementação do Fundeb)

Estão excetuadas a merenda escolar e a complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Os valores, constantes, em milhões de reais. Educação básica
(ajustada): 2013, 15.229; 2014, 15.094; 2015, 15.497; 2016, 13.743; 2017, 13.001; 2018, 6.840; 2019, 7.374; previsão para
2020, 6.760. Educação de jovens e adultos: 2013, 1.326; 2014, 841; 2015, 593; 2016, 563; 2017, 304; 2018, 97; 2019, 72;
previsão para 2020, 25. Educação infantil: 2013, 3.543; 2014, 4.971; 2015, 4.966; 2016, 667; 2017, 859; 2018, 276; 2019, 112;
previsão para 2020, 70. Ensino profissional: 2013, 7.947; 2014, 8.777; 2015, 9.900; 2016, 5.546; 2017, 4.008; 2018, 3.512; 2019,
3.131; previsão para 2020, 2.844. Ensino superior: 2013, 16.428; 2014, 17.084; 2015, 16.850; 2016, 14.385; 2017, 12.387; 2018,
10.992; 2019, 10.514; previsão para 2020, 8.788.

Educação nas propostas orçamentárias federais
de 2013 a 2020
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Os cortes atingem até a merenda escolar
(Apenas o Fundeb escapa, porque tem vinculação constitucional)

Apenas o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
escapa, porque tem vinculação constitucional. Os valores, constantes, em milhões de reais. Merenda escolar: 2013, 5.123; 2014,
4.934; 2015, 4.823; 2016, 4.482; 2017, 4.524; 2018, 4.399; 2019, 4.246; previsão para 2020, 4.155. Complementação do Fundeb:
2013, 16.238; 2014, 14.445; 2015, 16.379; 2016, 14.499; 2017, 16.088; 2018, 15.604; 2019, 16.250; previsão para 2020, 17.408.

Itens de programação 20132020

Os valores, constantes, em milhões de reais.

Bolsas e auxílio financeiro: 2013, 9.642; 2014, 11.121; 2015, 13.089; 2016, 8.609; 2017, 6.552; 2018, 5.167; 2019, 4.743; previsão
para 2020, 3.271. Investimentos no ensino superior: 2013, 4.192; 2014, 3.926; 2015, 3.553; 2016, 2.375; 2017, 1.802; 2018, 1.013;
2019, 621; previsão para 2020, 576. Investimentos no ensino profissionalizante: 2013, 1.910; 2014, 2.141; 2015, 1.861; 2016, 1.039;
2017, 631; 2018, 475; 2019, 437; previsão para 2020, 352. Infraestrutura e expansão educação básica: 2013, 5.451; 2014, 4.478;
2015, 4.251; 2016, 933; 2017, 1.292; 2018, 1.022; 2019, 611; previsão para 2020, 492. Infraestrutura e expansão educação infantil:
2013, 2.856; 2014, 4.771; 2015, 4.940; 2016, 632; 2017, 771; 2018, 212; 2019, 31; previsão para 2020,  .
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Subfunções ajustadas. A execução de 2019 considera até setembro. Os valores, constantes, em milhões de reais. Educação
básica (ajustada): 2013, 5.796; 2014, 4.720; 2015, 3.035; 2016, 2.085; 2017, 2.051; 2018, 1.774; 2019, 845. Educação infantil:
2013, 2.754; 2014, 3.559; 2015, 481; 2016, 410; 2017, 71; 2018, 101; 2019, 22. Ensino profissional: 2013, 2.181; 2014, 1.617;
2015, 1.022; 2016, 862; 2017, 702; 2018, 705; 2019, 90. Ensino superior: 2013, 3.643; 2014, 2.875; 2015, 1.668; 2016, 1.866;
2017, 1.449; 2018, 1.438; 2019, 177.

Os cortes nas despesas com investimento e custeio
(exceto merenda escolar e complementação do Fundeb)

Exceto merenda escolar e complementação do Fundeb. A execução de 2019 considera até setembro (aproximadamente 3/4). Os
valores, constantes, em milhões de reais. Educação básica (ajustada): 2013, 15.628; 2014, 15.028; 2015, 11.558; 2016, 9.626;
2017, 8.972; 2018, 7.962; 2019, 3.987. Educação de jovens e adultos: 2013, 916; 2014, 651; 2015, 387; 2016, 439; 2017, 132;
2018, 68; 2019, 0. Educação infantil: 2013, 2.862; 2014, 3.622; 2015, 528; 2016, 532; 2017, 174; 2018, 182; 2019, 83. Ensino
profissional: 2013, 8.318; 2014, 8.978; 2015, 7.757; 2016, 5.011; 2017, 3.479; 2018, 3.281; 2019, 1.524. Ensino superior: 2013,
16.669; 2014, 16.196; 2015, 16.861; 2016, 14.379; 2017, 12.219; 2018, 11.841; 2019, 6.513.

Investimentos em Educação
execução orçamentária de 2013 a 2019

Itens de programação
Subfunções ajustadas
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Os cortes nas despesas com investimento

A execução de 2019 considera até setembro (aproximadamente 3/4). Os valores, constantes, em milhões de reais. Educação
básica (ajustada): 2013, 5.796; 2014, 4.720; 2015, 3.035; 2016, 2.085; 2017, 2.051; 2018, 1.774; 2019, 845. Educação infantil:
2013, 2.754; 2014, 3.559; 2015, 481; 2016, 410; 2017, 71; 2018, 101; 2019, 22. Ensino profissional: 2013, 2.181; 2014, 1.617;
2015, 1.022; 2016, 862; 2017, 702; 2018, 705; 2019, 90. Ensino superior: 2013, 3.643; 2014, 2.875; 2015, 1.668; 2016, 1.866;
2017, 1.449; 2018, 1.438; 2019, 177.

Bolsas capacitação e formação a professores,
bolsas de estudo e auxílio a estudantes

A execução de 2019 considera até setembro (aproximadamente 3/4). Os valores, constantes, em milhões de reais. Educação
básica (ajustada): 2013, 551; 2014, 495; 2015, 178; 2016, 261; 2017, 218; 2018, 124; 2019, 31. Educação de jovens e adultos:
2013, 80; 2014, 56; 2015, 38; 2016, 191; 2017, 58; 2018, 40; 2019, 0. Ensino profissional: 2013, 333; 2014, 437; 2015, 452;
2016, 471; 2017, 467; 2018, 473; 2019, 312. Ensino superior: 2013, 5.679; 2014, 6.436; 2015, 8.675; 2016, 5.728; 2017, 4.517;
2018, 3.790; 2019, 2.562.








