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Objetivos: Analisar a situação do financiamento da educação brasileira nas últimas duas décadas discutindo mitos* que
rondam esta temática; discutir os desafios presentes no Plano Nacional de Educação 2014-2024 (PNE); e as perspectivas
num cenário que se apresenta adverso com a aprovação da Emenda Constitucional No. 95 (EC 95), em 2016, e a assunção
no governo federal de um grupo que se mostra como anti-intelectualista. (* Mito: utilizado aqui com o sentido de se
referenciar a uma análise que expressa uma crença comum, com força simbólica, que, entretanto, não resiste a uma
análise científica baseada em informações obtidas em pesquisas que examinam a realidade).

Metodologia e Avaliação: Os temas a serem apresentados de forma a permitir o debate simultâneo e a avaliação será
realizada considerando a participação das pessoas nas discussões.

Ementa: A temática do financiamento da educação convive com diversos mitos. Os mitos se amplificam e passam a ter
força na opinião pública quando passam a fazer parte do discurso de autoridades e documentos de organismos
multilaterais. Para enfrentar o conjunto de desafios existentes na educação brasileira é fundamental o cumprimento da
Meta 20 que estabelece a elevação do montante de recursos financeiros educacionais a um valor equivalente a 10% do
PIB. Entretanto, a EC 95 estabeleceu o congelamento das despesas primárias do Poder Executivo e com a eleição de um
governo federal que não apresenta em nenhum de seus documentos iniciais nenhuma menção ao PNE, precisam ser
analisadas. As seguintes temáticas estarão presentes: - Recursos aplicados em educação no Brasil e em diversos países da
OCDE e da América latina; - Os recursos aplicados em educação nos setores público e privado; - Os recursos associados ao
FIES e ao Prouni e os grupos empresariais (Kroton, Estácio, Ser etc.); - O perfil socioeconômico dos estudantes das
Universidades Federais (UFs); - O custo dos alunos da educação básica e da educação superior e a relação com o PISA; - O
reflexo da EC 95 no orçamento da União e o orçamento da educação, saúde e defesa; 7) A cobrança de mensalidades nas
UFs.
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