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Resumo

desenvolvimento econômico, pondera sobre as perspectivas da educação 

-

ciamento à formação de professores no Brasil. Esta é uma pesquisa biblio-

impacto social e suas possíveis sinergias.

Formação de professores.
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Introdução

-
mento econômico, entre as políticas sociais, a educação ocupa po-
sição especial.  Esse destaque não se restringe às teorias de capital 
humano, que atribuem à educação papel fundamental para o au-
mento da produtividade do trabalho e, portanto, do produto de 

as desigualdades educacionais são as principais responsáveis pelas 

nas sociedades.

-
culdades que os países enfrentam para sair do ciclo vicioso do subde-
senvolvimento, ao impedir que as pessoas façam uso de seus talentos 

-

Para que a agenda de redução de desigualdades se concretize, as 

sociais, respondendo às demandas sociais prementes, mas também 
evidenciando que os governos ou não alocam adequadamente ou 

-
sas demandas. 

A agenda do setor de educação tende a predominar nas políticas 
dos governos, tanto na esfera federal quanto nos níveis estaduais e 

-
tica vigente. Independentemente de ciclos políticos, o fato é que a 

-
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-
-

mento que melhor equacione o uso de recursos é que este artigo 
está delineado.

-
cação como impulsionador de crescimento e desenvolvimento. 

São tratados os temas da educação no Brasil, das políticas públicas 

-
cial de uso para a formação de professores.

A seguir, é apresentado o Consórcio do Centro de Educação Su-

ele operacionaliza polos locais para atendimento a seus alunos de 
EaD, muitos destes cursando carreiras estreitamente relacionadas 
à educação.

-

enfrentadas por um consórcio como o Cederj.

) e é proposto um 

educacional já consolidado como o Cederj.
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Educação e crescimento 
econômico

A relação educação e crescimento é tema frequente da literatura 
sobre desenvolvimento econômico. De fato, no início do século XX, 

-
mento em educação na capacidade de produção agrícola e seus im-
pactos sobre o crescimento econômico. 

O estudo comparou o desequilíbrio na capacidade produtiva entre 
países e constatou que países ricos possuíam mais capital investido 

os demais. 

Dessa maneira, concluiu que quanto maior o investimento em capi-
tal humano, maior era a produtividade observada dos trabalhadores. 
Relevante mencionar que o modelo de Schultz aborda a quantida-
de, mas não a qualidade, da alocação de recursos em educação. 

Entretanto, essa fragilidade não desmerece o estudo, pois a pesquisa foi 

outros pesquisadores, que passaram a considerar, de maneira sistema-
tizada, a educação um determinante para o crescimento econômico. 

Na mesma linha de investigação sobre a relação educação e de-

-
ses está associado à acumulação de capital, ao crescimento da força 

conectado à tecnologia disponível e, à medida que ela é  aperfeiçoada, 
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o capital associado tem mais valor, quando comparado ao capital 
anterior ao aperfeiçoamento. Nessa perspectiva, o investimento em 
educação é chave para o aprimoramento tecnológico. 

O ostensivo acesso à educação de qualidade é capaz de impulsionar 
novas e melhores ideias, promovendo inovação. Conforme o mo-
delo, capital e força de trabalho são catalisadores do crescimento 
da riqueza dos países, se forem combinados à criatividade humana, 
materializada em tecnologia. 

Os autores também concluíram que um crescimento econômico só 
será perene e sustentável se for proporcional para todas as parcelas 
da população. Assim, um investimento em educação ostensivo e de 
qualidade é consistente com o aperfeiçoamento tecnológico e miti-
gador de desigualdades socioeconômicas.  

Educação no Brasil

com baixos níveis educacionais, motivados pelos mais variados fa-
tores histórico-institucionais, tais como a escravidão que perdurou 

desenvolvimento que enfatizavam o investimento em capital físico, 
deixando a formação em capital humano em segundo plano. 

modelo de desenvolvimento focado na industrialização e no mer-
cado interno. Nos anos que se seguiram, até o início da estagnação 

-
ceu timidamente comprometida em adotar políticas públicas edu-
cacionais como prioritárias. Nessa década, o que se observava no 
Brasil eram baixos níveis de produtividade ecoando baixos níveis de 
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escolaridade, enquanto a alta desigualdade caracterizava o mercado 
de trabalho. 

investimento público em educação no Brasil. O percentual do inves-

-
tanto, a mera alocação de capital não implicou necessariamente um 
impacto positivo no setor. 

-

-
tenta países, entre eles, o Brasil. O resultado divulgado no terceiro 

entre os dez últimos lugares do -

Apesar de o Brasil recentemente ter investido mais recursos em edu-
-

ção dos indicadores sugere que o país se mostrou incapaz de alocar 

de qualidade.

Políticas públicas para EaD

Considerando que uma melhoria na qualidade da educação brasilei-
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discorre-se a seguir sobre como as políticas públicas em educação, 
voltadas para EaD, podem contribuir para esse processo. 

propostas que buscavam garantir educação para todos, observa-se que 
o tema vai ganhando espaço no rol das políticas públicas. Em se tratan-
do de políticas públicas voltadas para EaD, destacam-se a criação da 
Universidade Aberta do Brasil e programas como o Pró-Licenciatura,1 
que, em linhas gerais, ampliaram o acesso à formação remota.

A priorização do setor de educação na perspectiva das políticas pú-
-

e da família, será promovida e incentivada com a cola-

boração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

-

federal, estadual e municipal. Para atender aos anseios da sociedade, 
essas políticas devem seguir um roteiro claro de objetivos, condi-
zentes com as normas constitucionais. 

-

para os cursos presenciais, de forma que o professor-aluno mantenha suas atividades do-
-



Obrigações de impacto social, um exercício sobre a utilização para a formação de professores

117R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 109-152, dez. 2019

No contexto das políticas públicas brasileiras, o debate sobre EaD 

modalidade como complementar às políticas públicas já em curso 
para o ensino presencial. 

2 
-
-

retrizes sobre EaD nos seguintes termos: 

didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendi-

zagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 

políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação 

compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades edu-

estejam em lugares e tempos diversos. 

devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados. 

-

da Educação. 

-

e normas para criação de cursos e programas.
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-

defesa de trabalhos, previstas nos projetos pedagógicos 

ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do cur-

so, serão realizadas na sede da instituição de ensino, nos 

-

nal, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

-

centralizada da instituição de educação superior, no País 

ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades 

presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade 

-

trutura física, tecnológica e de pessoal adequada aos 

projetos pedagógicos dos cursos ou de desenvolvimento 

 

A EaD não é uma política pública em substituição aos cursos pre-

EaD permite incluir muitas pessoas que estão distantes de centros 

de formação e que estão impossibilitadas de frequentar os ambien-

tes presenciais. 

Nesse contexto, a EaD é vista como a política mais adaptável para 

atender à demanda de um enorme contingente da população do país 

-

possibilitada de se locomover. São pessoas que não podem cursar o 
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percepção do alcance da EaD como uma política de inclusão. A aná-
lise de dados dos candidatos ao Exame Nacional de Desempenho de 

3 -

Os resultados evidenciam que os alunos dos cursos à dis-

menos brancos, mais pobres, contribuem em maior propor-

em casa e utilizam mais os recursos da rede no ambiente do 

trabalho, e cursaram o ensino médio majoritariamente em 

 VIANNEY, 

Um detalhamento dos resultados do ENADE nos anos 

-
[4  diretor de avaliação 

-

penho dos alunos matriculados nos primeiros semestres 

concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habili-

do conhecimento.
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cursos presenciais equivalentes. E, quando comparadas as 

na categoria “Alunos Ingressantes” da carreira de Formação de Pro-
fessores, quando eram comparadas as notas de alunos presenciais e 

Para a categoria “Alunos Ingressantes e Concluintes”, as notas fo-
-

gogia, respectivamente. 

Nessas carreiras, mesmo quando a média de alunos da categoria “In-
gressantes e Concluintes” de EaD é inferior aos de alunos presen-
ciais, a diferença é bem pequena, como se constatou na diferença de 

no que se refere à democratização do ensino superior e à inclusão de 
uma fatia da população que não tem acesso à universidade presencial.

EaD no Brasil

Ainda que tenha se tornado mais conhecida recentemente e esteja 
frequentemente associada a computadores e conectividade, a EaD 
não é algo novo nem teve início com a invenção da rede mundial de 
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computadores. O que diferencia a EaD de hoje dos formatos observa-
dos no passado são os meios disponíveis e utilizados em cada época. 

-
mente utilizado na EaD, por meio da Rádio Ministério da Educação 

5 Reverberando o enfoque em programas educa-

Comissão para Estudos e Planejamento da Radiodifusão Educativa e 

atingia via rádio os egressos do Movimento Brasileiro de Alfabeti-

-
cacionais que a utilizavam, destacam-se: o curso ginasial Madureza, 

-
-

-
bilitando que estudantes pudessem interagir com seus instrutores, 
mesmo estando em lugares diferentes. 

e da sociedade da época.
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-

da Educação, a Fundação Roquete Pinto e a TV Educativa e permi-
tiu a atualização de professores por meio de sua programação e de 
seu grande acervo de vídeos com atividades pedagógicas. 

A expansão do ensino superior tem sido um dos principais objetivos 
da formação educacional remota no Brasil, priorizando a formação 
de professores e a maior democratização de acesso aos que não são 
atendidos pelo ensino superior presencial. 

com as licenciaturas plenas em Educação Básica, de primeira a quarta 

Esses cursos contavam com o apoio do governo do estado e de prefei-

que, além de tratar da inserção de EaD no ensino brasileiro, exigia 
que os professores da educação básica tivessem licenciatura na área 

da época, entre elas, a falta de diretrizes legais claras para a diplo-

-
-

O consórcio visava a formação de professores em atividade, que le-
cionavam nos anos iniciais do ensino fundamental das redes públicas 

-
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daquele estado, pela modalidade de EaD. 

Políticas públicas e 
financiamento da EaD
Com o fortalecimento de políticas públicas para EaD no país, foi 

-

6 -
7 do Reino Unido, mas não está orientado para reproduzi-los.

A UAB viabilizou a abertura de editais para a implantação de cente-
nas de polos educacionais no interior do país, bem como priorizou 
a utilização da EaD como principal política para a formação de pro-
fessores em todo o território nacional. O primeiro edital lançado 
apontou o consorciamento como opção para oferta de cursos de 

-
mos da LDB, para sua concretização.

O consorciamento era o formato mais adequado para a mitigação 

matriculados em sessenta polos regionais.

mostrou ao mundo uma proposta com um desenho complexo, a qual conseguiu, utilizando 
meios impressos, televisão e cursos intensivos em períodos de recesso de outras univer-
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-

O que é o Cederj

e as universidades públicas consorciadas – Universidade do Estado 
8 
-

O Cederj objetiva articular as universidades públicas localizadas no 

-
-

O consórcio oferece ensino semipresencial apoiado por:

meio do Cederj.
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informática, biologia, física e química nos polos regionais. 

por tutores presenciais. 

9 em horários preestabelecidos, por fax e 
pela interação na plataforma Moodle 10

Na plataforma estão disponibilizados os planos de aula, tarefas, ava-
liação, acompanhamento de participação e  de arquivos. 
No caso dos alunos das licenciaturas, há ainda o regente-tutor, pro-
fessor que ministra aulas nas escolas da rede pública onde os alunos 
do consórcio realizam estágios supervisionados. 

Coerente com os objetivos do consórcio, seu público-alvo é forma-
do por:

alunos que concluíram o ensino médio no interior do estado, 

ligação é quem a recebe.

Moodle é o acrônimo de , um 
  livre de apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. O Moodle ex-
pressa trabalho colaborativo, baseado em plataforma acessível por meio da internet ou 
de rede local. É utilizado principalmente em , permitindo a criação de cursos 
 , páginas de disciplinas, grupos de trabalho e comunidades de aprendizagem, estan-

 registrados, em mais de 
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professores das redes municipais de ensino sem forma-

professores das redes estaduais que não estão habilitados nas 

adultos trabalhadores, principalmente do interior do estado e 
da periferia da capital, que buscam investir em sua formação, 

-

Cursos Alunos ativos

1. Licenciatura em Matemática 2.768

2. Licenciatura em Ciências Biológicas 4.696

3. Licenciatura em Física 1.068

4. Tecnologia em Sistemas de Computação 2.162

5. Administração 5.350

6. Licenciatura em Química 682

7. Licenciatura em Pedagogia 7.382

8. Licenciatura em História 1.273

9. Licenciatura em Turismo 1.210

10. Administração Pública 2.220

11. Licenciatura em Letras 1.434

12. Tecnologia em Gestão de Turismo 1.038

13. Licenciatura em Geografia 1.307

14. Tecnologia de Segurança Pública e Social 1.583

15. Engenharia de Produção 1.464

16. Ciências Contábeis 236

Total 35.873



Obrigações de impacto social, um exercício sobre a utilização para a formação de professores

127R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 109-152, dez. 2019

Considerando que o acesso do público-alvo a recursos computacio-

todos os recursos em 11 para alunos que possuíssem com-
putador em rede ou para aqueles que desejassem utilizar esses recur-
sos nos polos regionais. 

Os cursos ofertados deveriam ter necessariamente a mesma qua-
lidade que os presenciais. Entretanto, considerando que os alunos 

-
tantes do interior do estado, havia a expectativa de terem concluído 
o ensino médio há muito tempo ou de terem formação no ensino 
médio aquém da vivenciada pelos estudantes de cursos presenciais 
das universidades consorciadas. 

seguintes medidas: oferta de disciplinas introdutórias com conteú-
do programático do ensino médio, maior detalhamento do material 
impresso e maior carga horária das tutorias nos primeiros dois anos 
de cada curso.

Restava ainda enfrentar a escassez de tutores presenciais no inte-
rior do estado do Rio de Janeiro. Nos anos iniciais do consórcio, 

-
sidades consorciadas para os polos regionais. Gradativamente, os 
professores das universidades consorciadas foram substituídos 

nas diferentes áreas de conhecimento demandadas pela formação 

O  conta com a utilização de plataformas de ensino virtual e tutoria a dis-
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Outra decisão foi optar por não duplicar equipes para as mesmas 
disciplinas de cursos diferentes. Por exemplo, os alunos dos cursos 
de Licenciatura em Matemática da UFF e da Unirio e os alunos do 

oferecida pela equipe da UFF.

Dessa maneira, os alunos compartilham tutores presenciais e a dis-
-

tema de gestão e de produção de material didático, compartilhando 
disciplinas e infraestrutura dos polos regionais, o Cederj conseguiu 
não apenas otimizar custos, mas também articulou maior colabora-
ção entre as universidades consorciadas. 

acreditava que cursos de EaD eram de baixa qualidade e que man-
chariam a imagem das universidades públicas perante a sociedade. 

-

-

entre as sessenta IES com alunos de EaD que participaram da ava-

-
vestigação futura interessante sobre o potencial de capacitação da 

formados via EaD. 
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Financiamento do Cederj

-

dação Cecierj).12 Essa fundação, além de gerir o Cederj, é também 

responsável pelos seguintes projetos vinculados à educação: Museu 

-

sos para formação continuada de professores e Pré-Vestibular Social 

O Cecierj gere o consórcio com recursos do governo estadual, da 

-

veis do Fundo Social para a Fundação Cecierj. Esses recursos fo-

ram destinados ao Cederj para a estruturação de laboratórios de 

física, biologia e informática, além de investimentos em acervo 

Sobre a destinação dos recursos, a UAB tem sido a responsável 

pelos equipamentos dos polos e, juntamente com a Fundação 

Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

do Estado do Rio de Janeiro, autarquia com personalidade jurídica de direito público, na 
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13 pelo pagamento das bolsas dos professores e tu-
tores. A manutenção da estrutura física dos polos regionais é res-
ponsabilidade das prefeituras das cidades onde estão instalados.

A seguir, são apresentadas a previsão orçamentária e as despesas 
empenhadas para todos os projetos sob a responsabilidade da Fun-

Financiamento da Fundação 
Cecierj – 2018

Fontes de recursos

Estado Previsão orçamentária Despesas empenhadas

Custeio R$ 37.079.180,00 R$ 20.888.771,64

Pessoal R$ 21.219.081,00 R$ 20.189.021,15

Bolsa Faperj R$ 16.861.809,16 R$ 16.861.809,16

Total R$ 75.160.070,16 R$ 57.939.601,95

Fontes de recursos

MEC/Capes/UAB Previsão orçamentária Despesas empenhadas

Custeio R$ 11.515.381,04 R$ 5.644.989,82

Bolsa R$ 28.377.045,00 R$ 28.377.045,00

Total R$ 39.892.426,04 R$ 34.022.034,82

-
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impedir a manutenção dos compromissos com a Fundação Cecierj. 

Desafios de financiamento à EaD

Mesmo que, recentemente, as políticas públicas em EaD tenham 

recebido mais atenção e recursos, sua sustentabilidade depende de 

aportes que não deveriam sofrer interrupção ou atraso. 

A vulnerabilidade da disponibilidade de recursos para o bom fun-

cionamento do Cecierj, em geral, e do Cederj, em particular, pode 

ser um entrave importante à viabilização do acesso, via EaD, à for-

mação de professores.

-

sação, tal como registrado pelo jornal 

-

não recebem o pagamento da bolsa-auxílio. Isso já havia 

acontecido no início do ano passado. 

Nova Friburgo farão uma paralisação parcial das ativida-

Além das fragilidades de suas fontes, os recursos para manutenção 
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pequeno e médio portes. 

Como uma obrigação de 
impacto social poderia 
reduzir as incertezas acerca 
da sustentabilidade de 
polos regionais?

-
frentadas para a oferta de ensino público remoto para a formação 

-
los regionais de EaD, tomando como exemplo o modelo de EaD 

-
sidades públicas para a oferta remota de educação, bem como os 
municípios atendidos pela UAB, contam com a descentralização de 
ensino por meio de polos regionais sob a responsabilidade do muni-
cípio em que estão inseridos. 

Até onde foi pesquisado na literatura, não foram encontrados estu-

-
fessores no Brasil. 
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Obrigações de impacto social 
(SIB – social impact bonds) 

 são uma nova abordagem 

diferenças entre uma SIB e um bônus tradicional. 

SIBs não são instrumentos clássicos de dívida, como um bônus tra-

dicional. Neste último, a remuneração depende de taxa de juros e 

prazos determinados, enquanto, em uma obrigação de impacto so-

cial, a remuneração do investidor depende da variável “alcance das 

metas sociais contratualmente estabelecidas”. 

Mais do que uma obrigação entre partes, as SIBs são parcerias. Nes-

-

ciais em investimentos, nos quais investidores fornecem capital e 

assumem risco por programas de desenvolvimento social. 

Uma SIB oferece aos governos, que são os gestores naturais de re-

cursos para o bem-estar social, a oportunidade de compartilhar o 

risco de seus investimentos em políticas públicas sociais com inves-

tidores externos. Nesse sentido, os entes governamentais remune-

ram os investidores, dependendo do alcance dos resultados sociais 

contratualmente estabelecidos – .

Estrutura da SIB 

-

SIB. Prossegue-se com um estudo de viabilidade, visando estimar 
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-
ciá-lo, as partes deverão concordar com os resultados sociais men-
suráveis esperados para a efetiva contratação.

Partes interessadas

Os investidores fornecem o capital para os prestadores de ser-

14

15) re-
munera os investidores, pagando o principal e os juros estabe-
lecidos pelo contrato, no caso de os resultados sociais esperados 
serem atingidos.

O intermediário recebe o capital dos investidores e direcio-
na-o para os prestadores de serviços. O intermediário tam-

paga os investidores. 

O prestador de serviços trabalha com os destinatários do ser-
viço sociais para a entrega dos resultados sociais delineados 
no contrato SIB. 

O avaliador é um organismo independente que determina se 
os resultados previamente estabelecidos foram alcançados no 
prazo predeterminado. A metodologia pela qual os resultados 
são medidos deve ser determinada no contrato, e é um dos 



Obrigações de impacto social, um exercício sobre a utilização para a formação de professores

135R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 109-152, dez. 2019

-

-
rar o impacto social desejável. 

A primeira SIB

16 

-
-

ferentes 

principal estava em risco. 

-
tos da Prisão de Peterborough. O capital obtido com os investidores 

-
savam diminuir a criminalidade dos ex-detentos, mitigando o risco 
do setor público. 

criminal mais baixo, previamente pactuado, o governo pagaria aos 
investidores um valor associado à economia de gastos com crimina-
lidade, tais como gastos com segurança pública, encarceramento e 
taxas médico-hospitalares. 
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A lógica subjacente ao modelo é que os fundos para remunerar os 
investidores deveriam idealmente vir das possíveis economias pú-
blicas relacionadas ao objetivo social que se deseja obter. Caso o 
índice pactuado não fosse alcançado, os investidores perderiam o 

social leva anos para ser obtido e medido, exige uma visão de longo 
prazo do setor público e faz com que esses contratos se aproximem 
mais de uma política de Estado do que de governo. Acrescente-se 

também no longo prazo, permite que os governos possam organizar 
seus orçamentos no presente para essa despesa futura. 

Na primeira mensuração de resultados da SIB de Peterborough, a 

-

Apesar de seu sucesso potencial, essa primeira SIB evidenciou vários 

SIB de Peterborough demonstra que as economias trazidas pelos 

imediatamente obtidas. 

serviu como piloto para outros projetos, tanto no Reino Unido 
como no exterior. Atualmente, há títulos semelhantes em diversos 
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Contratos de impacto social  
na América Latina 

acrescenta que as SIBs poderiam ser boas alternativas para atuação 
-

ciente, inconstante ou inexistente.

-
mento relacionadas à saúde, saneamento básico, segurança e edu-
cação, que, para seus equacionamentos, poderiam experimentar a 

necessário que o contexto institucional e regulatório dos países seja 
bem compreendido. 

O primeiro registro de desenho de SIB na América Latina ocorreu 
-

tamento contava com taxas muito baixas de escolaridade, particu-

Buscando aumentar a retenção escolar na localidade, foi desenhado 
um contrato de impacto social, combinando a Instiglio,17 o governo 
de Antioquia e a organização Dividendo por Colombia.18 

A organização Dividendo por Colombia seria o prestador de ser-
viços educacionais, o governo do departamento de Antioquia seria 

A Dividendo por Colômbia é uma ONG que atua na Colômbia, no setor de educação. 
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intermediário. Os investidores não foram determinados e infeliz-

mente o projeto não evoluiu. 

Embora não tenha sido implementada, é o primeiro exemplo de nego-

Latina. Dentre os impedimentos para sua implementação, destacou-

-se o ciclo político. O governo interessado em ser o comissário da SIB 

não conseguiu garantir que os pagamentos relativos aos impactos so-

ciais pactuados seriam feitos pelo governo que o substituiu.

A descontinuidade de políticas e as quebras unilaterais de contra-

tos na América Latina estão entre os principais entraves para im-

plementação de SIBs ou qualquer outra ferramenta que habilite a 

-

riamente públicos. 

Agravando-se o quadro, existe a possibilidade de uma visão sim-

-

a melhora na prestação de um serviço tipicamente público e não 

como um substituto dos serviços públicos existentes. Uma comu-

nicação ostensiva e esclarecedora e o envolvimento com a comuni-

dade local são fundamentais para a implementação de uma SIB que 

-

ção. Os governos comissionários podem ser incentivados a inter-

ponto de atenção sobre os governos da América Latina, que podem 
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divulgação de índices.

Outros efeitos não desejados estão ligados ao investimento na SIB 

 o uso de recursos advindos de impostos. Investidores priva-

dos racionais tenderão a investir em projetos sociais que gerem a 

melhor relação custo-benefício. Entretanto, essa decisão implicaria 

que os recursos dos contribuintes poderiam ser usados em projetos 

-

sível reduzir seu caráter mercadológico ao limitar a publicidade de 

-

claro que o essencial em uma SIB é a viabilidade da concretização 

das demandas sociais para as quais é desenhada.  

Considerando suas fragilidades, mas acreditando em suas potencia-

uma iniciativa sobre contratos de impacto social para América La-

com dois objetivos principais: criar o ambiente certo para o desen-

apoiar as partes interessadas locais, como prestadores de serviços e 

governos, via aconselhamento técnico durante o desenvolvimento 

do projeto e as fases de implementação da SIB. A fração remanes-
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Para a liberação de recursos, o BID estabeleceu vários critérios para 

-

volvidos, prestadores de serviços capazes e históricos de dados so-

ciais disponíveis. 

iniciais do desenho de SIBs podem contribuir para superar obstá-

culos de implementação na América Latina. Esse suporte poderia 

-

deria gerar.

Impacto social no financiamento 
de polos de EaD

Como um contrato como a SIB poderia garantir o pleno funciona-

-

-se que o Brasil já conta com políticas públicas delineadas para EaD 

e que esta tem sido utilizada para a formação de professores.

Ainda que os esforços para formação de professores por meio de 

EaD tenham colocado os municípios do interior no mapa da forma-

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 
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professores e as professoras da educação básica possuam 

de licenciatura na área de conhecimento em que atuam 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

-

Conjugando-se os indicadores de incompatibilidade de formação 

educação, um exercício interessante de utilização de contratos de 

-

gionais de EaD. 

Os polos regionais podem atender a carreiras relacionadas a educa-

ção ou não, mas o desenho de uma SIB direcionada à manutenção 

-

atuação de docentes atuando na rede pública. 

-

cenciatura na área de conhecimento em que lecionam. Com essa 

compatibilidade, a expectativa é de formação de uma geração mais 

capaz de desenvolver novas ideias, impulsionando o crescimento da 
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Estrutura da obrigação de impacto 
social de polos regionais

é a manutenção de polos regionais de EaD. O estudo de viabilidade 
perde um pouco de seu sentido nesse caso, pois os polos já estão 
implantados, mas tem vulnerabilidade orçamentária. A novidade 

-
-

trato de impacto social. 

Partes interessadas

Os investidores interessados forneceriam o capital para o ple-
no funcionamento dos polos regionais.

-

nesse caso, deve obedecer ao que foi pactuado em contrato, 
não permitindo direcionamento de recursos da SIB para ou-
tras demandas do município.

O intermediário poderia ser o BNDES, visto que a Funda-

-

país, mas, em vez de fornecedor de recursos viria como arti-
culador entre as partes. 

Bancos de fomento estaduais ou regionais também poderiam de-

-

programas agrícolas. Entre-
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para o setor de educação. Para citar alguns exemplos:

 –

-
dernização de espaços públicos destinados à cultura, conhe-

19

 –

20

 –  Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do 
-

ma para apoiar as necessidades de investimentos dos mu-
nicípios em infraestrutura urbana, rural, saúde, educação, 

21

 –  – 

22

comunitarios.jsp.



Ângela Silva Markoski

144  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 109-152, dez. 2019

 –  Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 

b) Infraestrutura social, rural e urbana – podem obter re-
cursos os municípios que tenham como projeto, por exem-

23

 –

modernização de equipamentos urbanos, comunitários, de 
24

e estaduais para a articulação de um produto de impacto social é 
-

cilitando o acompanhamento dos projetos e robustecendo a cons-

entes regionais e estaduais em relação a um ente federal é que este 
último poderia estruturar uma SIB mais atrativa e com um maior 

regionais e estaduais também poderiam desenvolver SIBs próprias, 

Sobre o prestador do serviço de manutenção, o contrato de-
veria priorizar prestadores locais e regionais. Nessa opção, é 
possível promover um maior envolvimento comunitário, o 
que contribui para a maior aceitação do projeto, bem como 
impulsiona a economia local.
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O indicador seria o Pisa e o avaliador seria a Organização 

coordenadora do Pisa. No Brasil, a coordenação do Pisa é de 
responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-

-
pendente foi expressamente pontuada na descrição das SIBs. No 

bom funcionamento dos polos regionais de EaD, um bom indicador 

EaD seriam os resultados atingidos por seus alunos no Pisa. 

Ainda que o uso do Pisa como indicador tenha fragilidades associadas 
-

nada pela SIB proposta ou não, mostra-se um indicador interessante, 

A remuneração dos investidores nessa SIB viria das economias de 
-

neira, os gestores locais poderiam esperar não gastar duas vezes ou 
mais com um aluno para uma mesma série, bem como ter despesas 
menores com políticas de reintegração de alunos desistentes.

-
res e de resultados no Pisa, os governos municipais podem também 

na mão de obra regional, incrementos à renda e geração de mais 
receitas de impostos.

Nesse exercício, não há um investidor preestabelecido, no entanto, 



Ângela Silva Markoski

146  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 109-152, dez. 2019

títulos públicos e, considerando um desenho atrativo, os papeis de 
-

dem ser tão atraentes quanto outros papeis públicos.

Polos educacionais no sistema 
prisional brasileiro

Ampliando as potencialidades do instrumento, ele poderia também 

O Polo Cederj no sistema prisional de Gericinó já é uma realidade, 
 

Em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado, por 

Proteção à Educação da Capital, foi desenvolvido um 

projeto de atendimento educacional superior à popula-

ção prisional do Estado do Rio de Janeiro. 

A assinatura do Termo de Cooperação entre a Secreta-

-

a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

-

O público-alvo dos cursos são detentos portadores de di-

pela SEAP, possam conviver em segurança com todas as 

-

nais envolvidos na condução do curso e que obtenham 

Edital de ingresso. O curso será oferecido no polo SEAP, 
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um ambiente sob controle e responsabilidade da Secreta-

ria de Estado de Administração Penitenciária, adminis-

trado em parceria com a Fundação Cecierj. 

penitenciário do Estado do Rio de Janeiro um grande 

contingente de presos com Ensino Médio completo, ap-

tos a frequentar um curso em nível de graduação. Esse 

universo inclui presos que não podem se comunicar com 

o mundo exterior, mas podem conviver e se comunicar 

entre si. Dois cursos já foram destinados ao polo: o curso 

ampliará o número de estudantes atendidos e a faixa da 

população atendida, com um claro impacto social, sobre-

tudo no que diz respeito à população carcerária. 

A assinatura do Termo de Cooperação e o projeto são o 

ponto de partida para esta que deverá ser uma importan-

te ação do Consórcio Cederj.

No caso de uma SIB para a manutenção de um polo no sistema 

com desenho e benefícios semelhantes aos obtidos na SIB destinada 

oferta de educação superior, a população prisional poderia ter tam-

-
provados, o Estado poderia economizar em segurança pública e saúde 

-
dos mediante essa SIB seriam incomensuráveis. 



Ângela Silva Markoski

148  R. BNDES, Rio de Janeiro, v. 26, n. 52, p. 109-152, dez. 2019

Conclusão

Brasil. Um dos principais entraves para qualquer projeto de promo-
ção de bem-estar público no Brasil é a limitação de recursos perante a 
grande quantidade de demandas sociais. Tendo em vista que nem to-
das as demandas podem ser atendidas pelos recursos públicos dispo-

um pagamento do governo no futuro, tal como ocorre em uma SIB, é 
extremamente atraente. Nesse ínterim, os governos podem se plane-
jar melhor e organizar suas contas, sem desestabilizar a manutenção 
da prestação do serviço público até o pagamento aos investidores. 

Uma questão que deve ser ponderada e debatida sobre uma SIB para 
apoiar EaD superior para a formação de professores e a promoção 
de acesso a educação superior para cidadãos privados de liberdade é 

-
ca. Muitos projetos interessantes no Brasil para a área da educação 

A história recente evidencia que, além de entraves burocráticos, 
característicos do Estado brasileiro, há uma forte associação de de-

educação brasileira acabam paralisadas ou abandonadas em virtude 
de seu viés político. 

De fato, determinada política pública que agregue não dever ser 
rejeitada pelo fato de não emanar necessariamente de uma repre-
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-
dimento ao cidadão do que a Constituição lhe reserva deve superar 
as diferenças advindas dos ciclos políticos.

A paralisação de projetos de educação é ainda mais crítica social-

da criança e do jovem. Mesmo que o Brasil promova a educação de 
jovens e adultos, os que estão nesse contexto deveriam, em vez de 
estar buscando a formação inicial, já estar em etapas mais avançadas 

brasileira e potencial para aumento de produtividade. 

Para que uma SIB de manutenção de polos de EaD não recaia em 
determinada associação político-partidária, é essencial que seja es-
truturada e esclarecida como uma decisão de Estado e não de go-
verno, capaz de gerar economias nos gastos públicos no presente 
e de contribuir para uma melhoria na qualidade do ensino, com 
mais professores com formação superior compatível com sua área 
de atuação e com possibilidade de reinserção social e redução de 
criminalidade para os privados de liberdade. 
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