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RESUMO 

O presente artigo é resultado de pesquisa de mestrado cujo objetivo foi caracterizar e 

analisar o Programa Bolsa Creche e as condições de oferta em instituições de educação 

infantil municipal e privada concessionária. O Programa Bolsa Creche consiste na 

subvenção de vagas em escolas de educação infantil da rede particular de ensino, 

constituindo uma parceria entre o poder público municipal e o setor privado. Procura-se aqui 

apresentar diferentes formas de participação do setor privado no setor público, com 

destaque para as diversas maneiras pelas quais ocorre a alocação de recursos públicos 

para instituições privadas. A abordagem metodológica utilizada para a realização do estudo 

foi qualitativa e a reflexão aqui apresentada pauta-se no levantamento e na análise 

bibliográfica utilizada na dissertação.  
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Alocação de recursos públicos para instituições privadas no campo educacional: 

apontamentos sobre algumas experiências  

 

Introdução 

 

Kramer (1992) assinala que, até meados da década de 1920, a assistência à infância 

ocorreu por meio de instituições particulares. Nesse período, o Estado criou muitas 

instituições, mas manteve a ênfase no atendimento médico com caráter  assistencial. Em  

1940,  foi  criado  o  Departamento  Nacional  da  Criança  (DNCr),  vinculado  ao Ministério 

da Saúde e destinado a coordenar as atividades nacionais relacionadas à proteção da  

infância,  da  maternidade  e  da  adolescência. A autora sublinha que a  Lei  de  Diretrizes  

e  Bases  da Educação (LDB), promulgada em 1961, trouxe “[...] amplas vantagens para o 

setor privado, entre elas a subvenção de escolas  particulares  com  recursos  públicos  [...]” 

(KRAMER, 1992, p. 121). 

Em 1976, foi implantado o Projeto Casulo, que, segundo Barreto (2003, p. 56) teve 

significativa expansão na década de 1980, “[...]  sendo  operacionalizado  por  meio  de  

convênios com  instituições  privadas  ou  com prefeituras que mantinham crianças de baixa 

renda em creches e pré-escolas”. 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, a educação infantil adquiriu 

novos contornos, uma vez que o artigo 208 reconheceu a criança pequena como cidadã e 

portadora de direitos. Respaldada pela nova Constituição, a LDB reconheceu a educação 

infantil como a primeira etapa da educação básica.   

Segundo Fullgraf (2008), ao definir a educação infantil como primeira etapa da 

educação básica, a legislação estabeleceu claramente a responsabilidade do setor público 

pela oferta e garantia de vagas, determinando que os municípios devem atender 

prioritariamente a educação infantil e o ensino fundamental.  

A década de 1990 foi marcada por mudanças no padrão de gestão estatal, em “[...] 

resposta a uma suposta crise de eficácia da administração pública” (ADRIÃO, BORGHI, 

2008, p. 99). Nesse período ocorreu no Brasil a reforma do Estado, conforme o Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), promulgado pelo governo federal, no 

qual se propunham uma administração gerencial e a transferência da responsabilidade 

pelos serviços públicos para as esferas administrativas locais, por meio de mecanismos de 

descentralização. No campo educacional, rompeu-se a exclusividade do Estado sobre a 

oferta de ensino público (PERONI, 2003). 

A partir das reformulações legais dessa década, foram buscadas diferentes 

estratégias, por parte do poder público, para assegurar o cumprimento de sua 

responsabilidade legal para com a educação infantil, das quais a mais comum é a política de 



convênio/parceria com instituições privadas, inclusive aquelas com fins lucrativos (ADRIÃO 

et. al., 2009; DOMICIANO, 2009; OLIVEIRA, 2010). Se a educação infantil já tinha um 

histórico de atendimento em creches conveniadas sem fins lucrativos (KRAMER, 1992), tal 

opção recebeu um novo reforço nos anos 1990,  graças ao qual também foram incluídas as 

instituições com finalidade lucrativa (CORREA, 2011).  

Na área educacional, várias são as formas de participação do setor privado no setor 

público, com financiamento desse último.  

A pesquisa de mestrado “O atendimento público e privado concessionário na 

educação infantil: um olhar sobre as condições de oferta”, defendida junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Campus de Rio Claro, teve como objetivo caracterizar e analisar o Programa Bolsa Creche e 

as condições de oferta de ensino em instituições públicas municipais e privadas 

concessionárias no município paulista de Limeira. Com o intuito de trazer novos elementos 

para a discussão sobre o atual processo de privatização do ensino, considerando os 

recentes arranjos entre o poder público municipal e instituições privadas com fins lucrativos 

para a oferta de educação infantil. 

O Programa Bolsa Creche, analisado na pesquisa, consiste na subvenção de vagas 

em escolas de educação infantil da rede particular de ensino, constituindo uma parceria 

entre o poder público municipal e o setor privado. As escolas privadas integrantes do 

programa são chamadas concessionárias e recebem um valor per capita1 mensal. Elas são 

de propriedade privada e têm gestão privada e fins lucrativos, mas são financiadas pelo 

poder público estatal (total ou parcialmente, pois algumas oferecem atendimento particular). 

 Nos limites deste artigo são apresentadas diferentes formas de participação do setor 

privado no setor público, com destaque para as diversas maneiras pelas quais ocorre a 

alocação de recursos públicos para instituições privadas nos Estados Unidos, México, 

Argentina, Colômbia, Chile e no Brasil. A seleção dos países ocorreu conforme sua menção 

na bibliografia sobre o tema ora abordado. 

A investigação desenvolvida tem natureza qualitativa (LÜDKE, ANDRÉ, 1986; 

TRIVIÑOS, 2008) e o texto, ora apresentado, baseia-se no levantamento e na análise 

bibliográfica relativa ao tema estudado. 

 

 

Algumas formas de participação do setor privado no setor público no campo 

educacional 

                                                             
1
 Expressão latina que significa “para cada cabeça”, “por ou para cada indivíduo”. No caso do 

Programa Bolsa Creche, o valor per capita (por criança matriculada) é repassado para a escola, e não 
para a família. 



 

Muitos países, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Brasil, Chile, Colômbia, 

Argentina, México, França, Peru, Venezuela, Bolívia, Nova Zelândia, Bélgica, Irlanda e 

Holanda, têm alocado recursos estatais à esfera privada de diferentes maneiras, entre as 

quais estão os vouchers e as escolas charter, por exemplo (CASASSUS, 2003; COX, 1997; 

ELACQUA et al, 2012; KRAWCZYK, 2002; SOUZA, 2002; WOLFF, GONZÁLEZ, 

NAVARRO, 2002; COSSE, 2003; REYES, 2012).   

No livro “Capitalismo e liberdade”, de 1962, o economista norte-americano Milton 

Friedman (1912-2006) dedicou um capítulo à educação, dando ênfase ao papel do Estado. 

Nele o autor apresenta a ideia de vouchers, ou “cupons”, “vales”, “bônus”. De modo geral, os 

governos financiaram a educação por meio do pagamento direto dos custos para manter os 

estabelecimentos de ensino, mas o autor defende que seria desejável solicitar aos pais que 

arcassem diretamente com as despesas, e os casos extremos poderiam ser resolvidos por 

meio de subsídios especiais para famílias em determinadas condições. Para ele, as funções 

de financiamento e administração deveriam ser separadas, e ao Estado caberia apenas 

financiar. 

Em resumo, o voucher, ou vale-educação, como também é conhecido, pode ser 

definido como um: 

 

[...] sistema no qual “os fundos seguem a criança”, é um subsídio do 

governo – financiado por intermédio de impostos – para as famílias 

poderem matricular seus filhos em escolas de sua escolha, públicas ou 

privadas. Esse pagamento pode ser feito diretamente aos pais, mas na 

maioria dos casos é entregue às escolas selecionadas, segundo o número 

de alunos matriculados. (KRAWCZYK, 2002, p. 55). 

 

Esse vale-educação emitido pelo governo no nome do aluno ou de seus pais permite 

que a família escolha a escola onde a criança estudará, seja pública, seja privada. 

Já as escolas charter são instituições geridas por entes privados com verba pública 

no âmbito de um contrato. A elas é dada uma autonomia maior do que a das outras escolas 

públicas no que diz respeito a currículo, ensino e métodos. Em contrapartida, tais escolas 

são responsabilizadas por seus resultados. 

Elas são financiadas pelo estado, mas podem conseguir mais receitas por meio de 

doações ou investimentos próprios. Além disso, podem funcionar em edifícios adaptados 

para tal atividade ou em espaços compartilhados com qualquer outro tipo de 

estabelecimento. Os professores dessas instituições não são servidores públicos, mas 

contratados pelas próprias escolas (REYES, 2012). Além dessas características, as escolas 

charter são isentas da maioria das regulamentações que recaem sobre a atividade das 



escolas públicas e devem ter como base uma missão principal, um currículo, métodos de 

ensino e formas alternativas de organização. 

A alegação de insuficiência de recursos levou os organismos internacionais a indicar 

reformas e a necessidade de diversificar as formas de financiamento da educação, incluindo 

os critérios de distribuição de recursos. Assim, a subvenção de instituições privadas pelo 

poder público foi recomendada como solução para os problemas educacionais 

(KRAWCZYK, 2002). Tendo em vista essa insuficiência de recursos, uma das sugestões 

propostas foi o estabelecimento de benefícios tributários que incentivem o setor empresarial 

a financiar projetos educacionais. Nesse contexto, a ideia de vale-educação se fez 

pertinente. 

O debate acerca do uso de vale/bônus educacional é bem acirrado, e gira em torno 

de questões como privatização da educação, livre escolha ou liberdade de escolha e 

autonomia. Há aqueles que o defendem e os que o rechaçam.  

Para Doval (2007), o uso dos vales é uma proposta que deve ser analisada, em vez 

de rejeitada de antemão por preconceitos ideológicos. Para o autor, os vales não levam a 

privatização da educação, uma vez que as escolas públicas continuam seguindo, só que 

agora se veriam obrigadas a competir e oferecer um serviço melhor. 

Os favoráveis a essa política afirmam que o vale-educação promove a competição 

entre as escolas públicas e privadas, o que proporcionaria sua melhoria e a oferta de maior 

qualidade educacional (REYES, 2012). No caso das escolas charter tem-se a mesma 

defesa.  

As políticas de voucher e de escolas charter são criticadas pelos defensores da 

escola pública e são vistas como uma ameaça, pois gera uma redução do financiamento 

público, o Estado se desresponsabiliza de sua obrigação de melhorar a qualidade da 

educação pública e abre espaço para o livre jogo do mercado que favorece os que têm 

maiores condições (REYES, 2012). 

A partir do próximo parágrafo apresentam-se algumas experiências estudadas 

durante a pesquisa e que contribuem para a discussão da adoção de parcerias público-

privadas na área educacional. 

De acordo com Carrillo (2011), em alguns estados do México, como no Distrito 

Federal, já existe um sistema de cuasi-voucher, implementado por um programa chamado 

Said (Sistema Automatizado de Inscripción y Distribución).  Além desse programa, em 14 de 

fevereiro de 2011 foi assinado pelo presidente da República um decreto que outorga um 

estímulo para que pessoas físicas deduzam de sua declaração fiscal o pagamento da 

educação privada, desde a pré-escola até o ensino médio (CARRILLO, 2011; REYES, 

2012).   



Observa-se que essa medida era o que Milton Friedman propunha nas décadas de 

1950 e 1960. Segundo Carrillo (2011), as escolas do tipo charter são chamadas de 

“escuelas de calidad” no México.  

De acordo com Torrendell (2002), a Constituição argentina permite a subvenção por 

parte do Estado às escolas privadas. Narodowski (1999) menciona que na Argentina 

existem as escolas públicas autogeridas. De acordo com Feldfeber (2003), as escolas 

experimentais ou escolas autogeridas são caracterizadas, pela retórica oficial, como 

organizações públicas não estatais. As escolas experimentais começaram a funcionar na 

província de São Luis no ano de 2001, articulando os aspectos centrais das reformas 

impulsionadas pelos “experts”. As escolas são geridas por associações educacionais 

(associações civis sem fins lucrativos), que têm a função de organizar o projeto pedagógico 

e cuidar da gestão da instituição, sendo também responsáveis pelos resultados pedagógicos 

obtidos, assim como pela administração financeira. As associações educacionais não 

podem estabelecer nenhum tipo de discriminação para o ingresso ou para a permanência 

dos alunos.  

O financiamento das escolas autogeridas fica a cargo do Estado e é feito por um 

sistema de subvenção por aluno, a Unidade de Subvenção Escolar (USE). Essas 

instituições não podem cobrar nenhum tipo de taxa ou tarifa (FELDFEBER, 2003). 

Segundo Feldfeber (2003, p. 923), 

 

El Proyecto de las Escuelas Experimentales en la Provincia de San Luis, 

inspirado en el modelo de las charter schools de Estados Unidos, es 

presentado por el Gobierno de la Provincia como un caso precursor en nivel 

regional en el marco de lo que caracterizan como la “necesaria e imperante 

reforma de los sistemas educativos”. 

 

Na Colômbia existem programas que se assemelham com as escolas charter norte-

americanas e que são denominados “contratación de la prestación del servicio”. Além disso, 

o país conta com os “bonos educativos” e a “contratación de la gestión” das escolas 

públicas, em parceria com o setor privado (VARELA, 2008). 

Nesse país, a prestação de serviço educacional associada à contratação de 

particulares esteve ligada de maneira exclusiva às comunidades religiosas durante séculos, 

e foi só na década de 1960 que se iniciou a contratação de entidades particulares, com 

recursos do Estado, para ampliar a cobertura e garantir o cumprimento do direito à 

educação (VARELA, 2008). 

Varela (2008, p. 13) explica que o propósito do Estado colombiano ao executar 

estratégias de contratação de serviços educacionais de terceiros é ampliar a cobertura 

educacional do país. Na Colômbia a contratação de serviço educacional segue o Decreto 



4313 de 2004. Em 2006, dos 11 milhões de estudantes matriculados, os atendidos por 

serviços contratados representavam 7,5%. Desse número, a maioria (51%) era de 

estudantes do nível primário (correspondente ao nosso ensino fundamental I).  

Gil (2009), analisando o sistema chileno, enfoca os dispositivos de gestão que o 

poder público criou para transferir recursos para os diferentes tipos de escolas.  Uma das 

primeiras observações do autor destaca o fato de a rede particular subvencionada ser 

diferente da “paga”, “[…] porque a primeira era, em princípio, gratuita e financiada pelo 

governo” (GIL, 2009, p. 80). No Chile, 

 

O principal recurso fiscal é a denominada subvenção de escolaridade, 

existente desde 1951. Este modelo de financiamento, após modificações 

operadas em 1981, delega aos pais a decisão de escolher o 

estabelecimento em que seus filhos estudam, sendo que esta decisão 

define o destino dos recursos do Estado. Não há dúvida sobre as influências 

das ideias de Milton Friedman (1983) na remodelagem do sistema de 

subvenções chileno; no entanto, a proposta original deste autor previa a 

distribuição de vouchers, equivalentes a vales-educação, os quais deveriam 

ser entregues às escolas escolhidas pelos pais dos alunos. (GIL, 2009, p. 

83). 

 

No Chile, há um modelo bastante peculiar: o financiamento compartido.    

 

O financiamento compartido foi uma política implantada em 1990 e previa a 

possibilidade de que, ao financiamento fiscal das escolas particulares 

subvencionadas, se somasse a cobrança de mensalidades dos pais. As 

escolas que aderissem ao financiamento compartido, por iniciativa de seus 

mantenedores, eram autorizadas a cobrar até 2,5 USE dos pais e, neste 

caso, sofreriam uma redução de 40% no repasse de suas subvenções. 

(GIL, 2009, p. 88). 

 

Essas instituições subvencionadas podem cobrar das famílias uma mensalidade 

razoável (COSSE, 2003; DAVID, 2008). 

A alocação de recursos estatais para a esfera privada tem se tornado uma prática 

comum em diversos países, inclusive no Brasil. O que se tem observado em muitos países 

da América Latina, incluindo o Brasil, é a privatização crescente e cada vez mais 

diversificada dos serviços públicos, por meio das “[...] chamadas parcerias, que nada mais 

são do que a transferência de serviços, historicamente considerados privativos do poder 

público, para um privado ou grupo de privados executarem, em nome da boa gestão e da 

eficácia dos ‘negócios’ públicos” (ADRIÃO et al., 2009, p. 48).  

Segundo Borghi, Adrião e Arelaro (2009), no Brasil, as instituições privadas – 

comunitárias, filantrópicas e assistenciais – sempre receberam subsídios públicos, razão 

pela qual o Estado, ou sua ausência na oferta educacional, aparece desde sempre como 



indutor da proliferação de convênios entre a esfera pública e a privada. Essa política 

implicava ou a total ausência de atendimento público às crianças pequenas ou a 

coexistência de instituições públicas e privadas sem fins lucrativos subsidiadas por recursos 

públicos.  

A alocação de recursos públicos para a iniciativa privada no Brasil encontra respaldo 

na legislação. O capítulo sobre educação da Constituição Federal de 1988 faz referência a 

instituições públicas, entendidas como estatais, e instituições privadas, subdivididas em 

instituições com fins lucrativos e sem fins lucrativos, as últimas com direito de receber 

subsídios do poder público, conforme o art. 213.  As instituições com fins lucrativos não são 

habilitadas a pleitear recursos públicos (OLIVEIRA, 2005, 2007; DOMICIANO, 2009). 

Segundo Oliveira (2007, p. 102), “Embora polêmico, este dispositivo é o primeiro em nossa 

legislação educacional a estabelecer critérios para a concessão de recursos públicos para a 

escola privada, tradicionalmente realizada de forma indiscriminada e clientelista”. 

Desse modo, no caso brasileiro, existe um marco legal que autoriza a subvenção 

pública a instituições privadas, desde que elas não tenham finalidade lucrativa. 

Em acréscimo à subvenção pública a instituições privadas sem fins lucrativos e com 

fins lucrativos para a oferta de vagas na educação infantil (caso do município estudado na 

presente pesquisa), no Brasil ocorre também a contratação de gestão privada para as 

escolas públicas, como verificado pelas pesquisas de Adrião et al. (2009), Peroni (2008; 

2009) e Adrião e Peroni (2011). Nesse caso, as parcerias público-privadas são firmadas em 

geral com fundações de direito privado, organizações não governamentais (ONGs), 

organizações sociais (OSs) e organizações da sociedade civil de interesse público 

(OSCIPs). 

Além da contratação de instituições privadas para a elaboração de políticas 

educacionais com impacto sobre a gestão da educação municipal e da subvenção do poder 

público municipal a instituições privadas de educação infantil, a pesquisa desenvolvida por 

Adrião et al. (2009) identificou nos municípios paulistas a compra de sistemas de ensino 

privados pelas redes públicas. 

O Programa Bolsa Creche, adotado no município paulista de Limeira e objeto da 

pesquisa, representa mais uma forma de alocação de recursos públicos para instituições 

privadas. Nesse programa, os pais não recebem nada do Estado de forma direta; as 

subvenções de escolaridade são enviadas mensalmente às escolas concessionárias, de 

acordo com o número de alunos matriculados.  

Desenvolve-se no país a experiência dos Centros de Ensino em Tempo Integral 

(Procentro), modelo de escola charter mantido pela Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco em parceria com o Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação (ICE) de 



2005 a 2007 e que tem se estendido a outros estados brasileiros, como Ceará, Piauí, 

Maranhão e Sergipe (DIAS, GUEDES, 2010). 

Outra experiência no Brasil é a “compra” de vagas em instituições de ensino superior 

filantrópicas, comunitárias e confessionais em troca de impostos não pagos, mecanismo 

estabelecido por meio do Programa Universidade para Todos (ProUni) (OLIVEIRA, 2007).  

Esse programa tem expandido a “compra” de vagas para instituições de ensino superior 

com fins lucrativos.  

As experiências continuam. Em 2011, o governo federal criou o Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com o objetivo de ampliar a oferta de 

cursos de educação profissional e tecnológica. O financiamento governamental é feito por 

meio da bolsa-formação.  

Os casos mencionados indicam que, em alguns países, a justificativa para a 

subvenção pública às escolas privadas é a demanda, isto é, a necessidade de ampliar a 

cobertura escolar; em outros, são a liberdade de escolha e a necessidade de autonomia. 

Alguns autores comentam, no entanto, que essas políticas têm gerado dificuldades em 

algumas regiões quanto à qualidade do serviço prestado.  

 

 

Algumas considerações 

 

Como se pode perceber, nos últimos anos, a relação entre o poder público e o setor 

privado na área educacional tem-se estreitado, não só no Brasil como em diferentes países, 

inclusive com o desenvolvimento de um aparato legal para sustentar tais políticas.  

Entende-se que as políticas de tipo voucher e das escolas charter não constituem a 

saída para os problemas educacionais, principalmente os relacionados à qualidade e à falta 

de vagas, uma vez que esses modelos se restringem a pequenos grupos da população e, 

ao serem adotados, fazem com que se negligencie a necessidade de melhorar toda a 

estrutura educacional para atender com excelência a todos os educandos, e não apenas 

alguns. 

A privatização das políticas sociais, e em especial da educação, proposta pelo 

PDRAE em razão da eficiência do setor privado e da incapacidade do Estado de gerir tem 

tomado novo fôlego e novas roupagens nos últimos anos. A privatização da educação 

envolve mais do que a alocação de recursos públicos para instituições privadas, estando 

atrelada a um conjunto de políticas que visam uma menor intervenção do Estado em favor 

de um alcance maior da ordem institucional de mercado. 

Concorda-se com Adrião e Peroni (2011, p. 46) que as parcerias entre os sistemas 

públicos de educação e instituições privadas, consideradas como parâmetro de qualidade, 



“[...] interferem na educação pública, restringindo muito a autonomia docente e as 

possibilidades de construção de uma gestão democrática na educação”.  

A prática de transferir verbas públicas para a iniciativa privada é um tema bastante 

complexo, e tem defensores e opositores. No campo educacional, o principal debate a esse 

respeito identifica uma privatização da educação. Essa é a tendência que muitos autores 

(ADRIÃO et al., 2009; ADRIÃO et al., 2011; BORGHI, ADRIÃO, ARELARO, 2009; BORGHI 

et al., 2012; PERONI, 2009, entre outros) apontam na relação de parceria entre o poder 

público e instituições privadas. 
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