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“O tempo não é agora”
Para Adriano Naves de Brito, Secretário de 
Educação de Porto Alegre, a prorrogação da lei 
atual é alternativa melhor à PEC 15/15. Essa Emenda 
Consitucional poderia agravar o vício embutido na 
lei em vigor que, contrariando a própria Constituição 
Federal, impede o uso de recursos públicos na 
educação básica não-estatal sem fins lucrativos, 
como é o caso das instituições comunitárias.

Leia nesta matéria o texto completo de Adriano 
Naves:

O novo Fundeb
A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do 
FUNDEB implica limitação de escolhas por parte 
dos Gestores Públicos da Educação, na medida em 
que seus recursos são destinados exclusivamente 
às escolas públicas? O ideal seria que fossem 
dirigidos às escolas que venham integrar o sistema 
público, sejam elas estatizadas ou não.

Veja no vídeo abaixo os comentários de Dyogo 
Patriota sobre a PEC:

ORÇAMENTO PÚBLICO

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://www.abruc.org.br/atualidade/noticia/para-um-novo-fundeb-o-tempo-nao-e-agora
https://youtu.be/9AOIkz9r_r4
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Defesa do Terceiro Setor
O Senador Flávio Arns valoriza  toda a rede que 
oferta educação básica, inclusive as instituições 
comunitárias  e defende a participação destas na 
distribuição dos recursos do novo Fundeb.

A deputada Dorinha Seabra, relatora da proposta 
na Câmara, manteve no texto que, em caso de falta 
de vagas em creches na rede pública, o dinheiro 
poderá ser destinado a instituições sem fins 
lucrativos.

Mas há opiniões contrárias:

Será necessário (...) disputar a regulamentação 
da matéria (...), de modo que uma parcela dos 
recursos da complementação da União ao Fundeb 
não possa ser destinada ao financiamento de 
vagas em instituições tipicamente privadas de 
ensino, que possuem fins lucrativos, ainda que 
qualificadas como confessionais e/ou certificadas 
como filantrópicas.

Declarações como essa evidenciam a necessidade 
de se esclarecer melhor a opinião púbica sobre 
o papel social e não-comercial das instituições 
comunitárias.

Auxílio emergencial
Um pacote de medidas de socorro ao setor de 
educação privada, proposto pelo Senador Dario 
Berger, inclui medidas como criação de um ‘auxílio 
emergencial’ para pagar mensalidades, aumento de 
vagas em programas de financiamento como o Fundo 
de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 
(Fies), ampliação do ProUni e desoneração de folha do 
setor educacional. A sugestão é que se usem recursos 
do Fust – Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações, o qual conta com reservas de 
quase 22 bilhões de reais.

Leia mais 
nas matérias:

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://www.abruc.org.br/atualidade/noticia/unilasalle-o-novo-fundeb-e-a-defesa-do-terceiro-setor
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/21/fundeb-relatora-entrega-novo-parecer-e-texto-preve-23percent-de-participacao-da-uniao-no-fundo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/07/21/fundeb-relatora-entrega-novo-parecer-e-texto-preve-23percent-de-participacao-da-uniao-no-fundo.ghtml
https://ptnosenado.org.br/novo-fundeb-vitoria-da-educacao-derrota-do-governo-bolsonaro/
https://ptnosenado.org.br/novo-fundeb-vitoria-da-educacao-derrota-do-governo-bolsonaro/
http://www.crub.org.br/blog/senador-dario-berger-propoe-um-auxilio-emergencial-ao-ensino-superior/
https://www.abruc.org.br/atualidade/noticia/projeto-preve-estimulo-para-educacao-privada
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Volta às aulas
A maioria das Unidades da Federação que 
planejavam a volta às aulas presenciais, tanto na 
rede pública quanto na privada, mudaram de 
planos ou tiveram o renício das aulas impedidas 
por decisões judiciais.

Veja mais detalhes neste artigo:

Crise e inovação
Segundo reportagem do Valor Econômico, a 
receita das pequenas escolas caiu 50% durante 
a atual pandemia. Foram registrados também 
cancelamentos de matrículas na quase totalidade 
dessas instituições.

ACONTECE NA EDUCAÇÃO

No entanto, o espaço para as inovações aumenta, 
como se pode verificar nesse artigo sobre edtechs, as 
startups da área de educação.

Nesse contexto, as ICES continuam participando nos 
avanços da ciência. Alguns exemplos abaixo:

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/06/02/receita-de-escolas-pequenas-cai-50.ghtml
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/05/04/startups-de-educacao-crescem-com-quarentena.ghtml
http://www.crub.org.br/blog/por-prevencao-6-estados-alteram-planos-de-volta-as-aulas-presenciais/
https://fae.edu/noticias-e-eventos/noticia/162576129/aluno-fae-e-campeao-de-desafio-da-nasa-com-ideia-sustentavel-e-social.htm
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/academicos-do-mackenzie-sao-destaque-em-conceituada-revista-internacional-sobre-polimeros/
https://claretiano.edu.br/rioclaro/noticias/148420/alunos-de-nutricao-desenvolvem-produtos-em-aula-de-tecnologia-e-rotulagem-de-alimentos
http://www.crub.org.br/blog/estudante-do-parana-cria-respirador-emergencial-de-baixo-custo/


Secretaria Executiva | Patriota, Dantas & M. Ferreira Advogados | Ix Mídia5

Continuando nossa mineração do Big Data, 
mais alguns insights importantes para o setor da 
Educação, em análises estatísticas do Desafio de 
Dados, uma competição de data science criada 
pela Qubo Tecnologia.

Desigualdades Educacionais no Brasil
Esta análise indica possíveis correlações entre o 
desempenho escolar e as discriminações sócio-
econômicas e raciais. Também são investigadas 
possíveis associações entre o salário médio dos 
professores e o desempenho médio dos alunos. A 
fonte de dados é a Prova Brasil de 2017, do quinto 
ano.

Abaixo, o vídeo explicativo:

ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO

Clique nos gráficos para abrir as análises 
completas.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://youtu.be/q2d-Y71F_8o
https://app.desafiodedados.com.br/desafio/4/projeto/44/avaliacao
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Comparação do salário médio por 
hora de professores do ensino 
básico e demais profissões
“Três professores atuantes em diferentes redes 
públicas de ensino básico (ES, MS e PE) se uniram 
para verificar a atratividade da carreira em relação 
ao salário pago por hora quando comparado a 
outras profissões e possíveis relações destes valores 
com o aprendizado dos alunos.

Por que o salário?

A análise realizada leva em conta o impacto 
da remuneração na atratividade da carreira de 
professor no Brasil. Para tanto, é preciso entender 
a importância da variável salário na profissão de 
docente” (descrição dos autores da pesquisa).

Os dados salariais foram obtidos no RAIS (Relação 
Anual de Informações Sociais) de 2016.

O Grupo de Comparação é uma seleção de 
ocupações dentro do grande grupo da CBO 
(Classificação Brasileira de Ocupações) a que eles 
pertencem.

ESTATÍSTICAS DA EDUCAÇÃO

Clique no 
gráfico 
para abrir 
as análises 
completas.

As hipóteses de impacto no aprendizado
Não houve, nas duas análises acima, evidenciação 
de uma relação direta entre o valor dos salários dos 
professores e o nível de aprendizado. A falta dessas 
evidências sugere a necessidade de estudos mais 
aprofundados sobre o quanto os alunos aprendem.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
https://app.desafiodedados.com.br/desafio/4/projeto/82/avaliacao
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MERCADO FINANCEIRO

Inteligência Financeira
Continuamos analisando as cotações 
na bolsa de valores dos quatro grandes 

grupos do setor da Educação. O recorte temporal de 
seis meses evidencia que o setor, apesar de indicar sutil 
recuperação, ainda se mantém fortemente abalado 
pela crise provocada pela pandemia da covid-19.

http://patriotaadvogados.adv.br
https://ixmidia.com
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