
 

 

DE ENSINO GRATUITO 
A PROPINA PAGA  
SERÃO AS ESCOLAS PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS, QUE 
COBRAM PROPINAS, A SOLUÇÃO PARA OS POBRES DO 
MUNDO?  

Conclusões e recomendações sobre a 
forma como a IFC pode acabar com a 
pobreza de forma mais eficaz através 
da educação básica  



1 RESULTS EDUCATIONAL FUND 

 

A prática da cobrança de propinas tem-se mostrado 

consistentemente como um meio ineficaz de combate à 

pobreza. A comunidade internacional, incluindo governos, 

doadores e sociedade civil, têm trabalhado nas duas 

últimas décadas para abolir as propinas escolares, e o 

Banco Mundial tem sido um interveniente-chave na 

condução dessas mudanças políticas. No entanto, o Banco 

Mundial, através da IFC (Sociedade Financeira 

Internacional) está a investir na expansão de escolas 

primárias e secundárias privadas com fins lucrativos, como 

meio para proporcionar educação básica aos pobres, 

levantando uma questão fundamental: Sendo os custos da 

educação um obstáculo conhecido para os extremamente 

pobres e mais marginalizadas, como é que os 

investimentos da IFC na expansão de escolas privadas com 

fins lucrativos e cobrança de propinas podem contribuir 

para a meta do Banco Mundial de acabar com a pobreza 

extrema até 2030?  

Por estas razões, o Fundo para a Educação RESULTS, 

decidiu averiguar de que modo os investimentos da IFC 

em educação básica se dirigem os pobres, chegam aos 

pobres, e beneficiam os pobres. Para o fazer, o Fundo para 

a Educação RESULTS levou a cabo uma revisão do portfólio 

de investimentos da IFC no ensino até ao 12º ano (pré-

primário, primário e secundário) ao longo dos últimos 20 

anos e efetuou visitas no terreno na África do Sul, no 

Uganda e no Quénia. A revisão do portfólio abrangeu 

todos os investimentos aprovados da IFC que incluíam 

uma componente de educação até ao 12º ano, entre 1996 

e 2015, num total de 43 projetos. As visitas no terreno na 

África do Sul, Uganda e Quénia, além de outros, gerou um 

total de 104 entrevistas entre outubro de 2015 e abril 

2016.  

 

CONSTATAÇÕES  

 

Portfólio - Constatação # 1: os investimentos da IFC em 

educação até ao 12º ano têm aumentado 

significativamente nos últimos cinco anos.  Entre 1996 e 

2010, os investimentos em educação até ao 12º ano 

representaram menos de 15% de todos os investimentos 

da IFC em educação. No entanto, os investimentos em 

educação até ao 12º ano aumentaram acentuadamente 
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ao longo dos últimos cinco anos, representando agora 

mais do que a metade de todos os investimentos em 

educação da IFC. Os investimentos da IFC na oferta 

privada de educação até ao 12º ano ao longo dos últimos 

cinco anos são mais do que o dobro dos 15 anos 

anteriores combinados, tendo sido investidos USD 162,28 

milhões em fornecedores privados de educação até ao 12º 

ano entre 2011 e 2015, em comparação com USD 73,91 

milhões entre 1996 e 2010. O investimento médio anual 

em educação privada até ao 12º ano nos últimos cinco 

anos foi sete vezes superior aos 15 anos anteriores, sendo 

de USD 32,5 milhões ao longo de 2011-2015 em 

comparação com USD 4,9 milhões anualmente de 1996 a 

2010. O montante médio de investimento na oferta 

privada de educação até ao 12º ano triplicou, passando de 

USD 5 milhões por projeto de 1996 a 2010 para USD 16 

milhões nos últimos cinco anos.  

 

Portfolio - Constatação # 2: Os investimentos da IFC em 

educação até ao 12º ano são cada vez mais dirigidos a 

grupos de rendimento baixo e médio-baixo.  De 1996 a 

2015, 58% dos investimentos da IFC em educação até ao 

12º ano foram em países de rendimento baixo (14%) e 

médio-baixo (44%). Os investimentos da IFC em oferta 

direta de educação privada até ao 12º ano direcionada a 

populações de rendimento baixo e médio-baixo também 

aumentou radicalmente, passando da total falta de 

interesse anterior para 65% do portfolio de oferta privada 

direta da IFC em educação até ao 12º ano, ao longo dos 

últimos cinco anos.  

  

Portfolio - Constatação # 3: Os investimentos da IFC em 

oferta de educação privada até ao 12º ano são cada vez 

mais em redes de escolas. O surto de investimentos da 

IFC no ensino até ao 12º ano nos últimos 5 anos deve-se 

ao maior investimento em grandes redes de escolas, em 

vez de investimento nos operadores ou em escolas 

individualmente. O portfolio de oferta de educação 

privada até ao 12º ano da IFC inverteu-se ao longo dos 

últimos 20 anos em termos do número de projetos com 

redes de escolas e proprietários individuais de escolas. No 

período de 1996 a 2000, seis entre oito projetos de oferta 

de educação até ao 12º ano eram com proprietários 
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individuais de escolas. Em 2011-2015, esta situação tinha 

sido completamente invertida, sendo oito de entre dez 

projetos de oferta de educação até ao 12º ano feitos com 

cadeias de escolas. Ao longo dos últimos cinco anos, os 

investimentos da IFC em redes escolares quadruplicaram, 

passando de USD 37,4 milhões em 2006-2010 para USD 

153,18 milhões em 2011- 2015.  

 

Portfolio - Constatação # 4: os investimentos em 

educação até ao 12º ano da IFC funcionam muitas vezes 

em paralelo com projetos de educação básica IDA / BIRD.  

Noventa por cento (35 de 39) dos investimentos da IFC em 

educação até ao 12º ano, específicos de cada país, ao 

longo dos últimos 20 anos, foram aprovados em paralelo 

com investimentos ativos em educação básica efetuados 

pela IDA ou BIRD, ou aprovados com um ano de diferença. 

  

Constatação no terreno # 1: As propinas continuam a ser 

a principal barreira para o acesso dos pobres. Os 

resultados da pesquisa no terreno efetuada na África do 

Sul, Uganda e Quénia reforçaram a importância que as 

propinas têm no bloqueio do acesso, ou na capacidade de 

aceder, às escolas financiadas pela IFC para os pobres. As 

propinas representam uma barreira inicial ao acesso à 

educação, e são também um incentivo a que os 

estudantes abandonem os estudos. Entre os entrevistados 

houve um consenso no sentido de que as propinas 

impedem as crianças mais pobres de frequentar a escola. 

As escolas aprovadas pela IFC foram consideradas como 

sendo muito caras, como não sendo relativamente 

acessíveis e como não sendo para as famílias comuns, e as 

despesas gerais das escolas privadas vedam a entrada a 

alguns estudantes. Os fornecedores privados e as escolas 

privadas apoiadas pela IFC reconheceram que não 

garantem o acesso a todas as crianças. A maioria dos 

pobres não consegue pagar as propinas escolares, mesmo 

os que estão em escolas que se dizem direcionadas para 

os pobres. Outros investidores também reconheceram 

que as escolas privadas, mesmo as escolas de propina 

reduzida nos bairros de lata, não conseguem atender às 

famílias mais pobres.  

  

Constatação no terreno # 2: A qualidade é cada vez mais 

definida por aquilo que se pode pagar, não como um 

direito universal. Com a expansão das escolas privadas a 

tornar comum as propinas, há uma noção crescente de 

que a definição de educação de qualidade varia de acordo 

com o que cada família pode pagar. Por exemplo, foi 

visível que existem diferentes noções de qualidade numa 

cadeia de escolas aprovada pela IFC que opera um 

conjunto de escolas disponíveis para as famílias de 

diferentes níveis de rendimento, oferecendo versões 

distintas de boa qualidade com base no nível que a família 

poderia pagar. O fato de se aceitar a existência de 

diferentes referenciais de qualidade, em vez de um 

universal, independentemente do nível de rendimento 

familiar, foi reforçado por um outro investidor nas escolas 

aprovados pela IFC que enfatizou que a escola oferece a 

melhor qualidade que pode, dada a realidade económica 

das suas comunidades. 

  

Constatação no terreno # 3: Os operadores comerciais 

são propensos a colocar os interesses empresariais acima 

dos interesses da educação. Durante o trabalho no 

terreno surgiu a tipologia de escolas privadas com fins 

lucrativos que cobram propina, com os proprietários de 

escolas comunitárias individuais dum lado e os operadores 

comerciais do outro. Estes últimos tendiam a abordar a 

educação como uma indústria inexplorada para os fins 

lucrativos ou avançavam nessa direção, como forma de 

garantir ou reembolsar os empréstimos. Para a 

sustentabilidade financeira (quer para reembolso do 

empréstimo quer para atender às necessidades de 

expansão do modelo de negócios), verificou-se que por 

vezes os operadores comerciais aprovados pela IFC 

colocam os interesses comerciais acima dos interesses da 

educação, evitando regulamentos, reduzindo bolsas de 

estudo / bolseiros e empregando professores não 

qualificados.  

 

Constatação no terreno # 4: O ensino privado muitas 

vezes esforça-se para complementar o sistema público.  

A capacidade das escolas privadas complementarem o 

sistema público, por exemplo através de transferência de 

inovação ou na ampliação do acesso, é frequentemente 

citada como uma razão para apoiar a expansão do sector 

do ensino privado. Esta pesquisa de terreno, no entanto, 

encontrou pouca evidência de tal. Em geral, os 

entrevistados tiveram dificuldade em fornecer exemplos 

de transferência de inovação. Enquanto alguns sugeriram 

que o sector público podia aprender mais sobre gestão de 

professores, prestação de contas, monitorização e 

motivação do pessoal, outros questionaram se o governo 

teria a estrutura ou a capacidade para implementar tais 
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reformas. Foi encontrada pouca evidência que as escolas 

privadas estivessem a expandir o acesso a crianças que 

não frequentam a escola, e as escolas aprovadas pela IFC 

frequentemente encontram-se a funcionar muito perto de 

outras escolas. Também verificámos que questões de 

regulamentação, matrícula, e financiamento eram pontos 

de discórdia entre algumas escolas privadas, entre os 

quais alguns operadores escolares aprovados pela IFC, e o 

governo. A natureza dos operadores escolares privados 

aprovados pela IFC, com fins lucrativos e propinas também 

levantou questões sobre se estes prestadores partilhavam 

a mesma linha de fundo que os seus homólogos do 

governo, particularmente em contextos políticos como os 

do Quénia e Uganda, onde a educação primária foi 

declarada gratuita por lei.  

  

Constatação no terreno # 5: A educação pública é 

amplamente preferida, mas são necessárias melhorias de 

qualidade.  As entrevistas sugerem que o sistema público 

seria o sistema preferido para os membros da 

comunidade se alguns dos seus aspectos fossem 

melhorados. Os principais desafios para o sistema público 

estavam situados em torno da percepção de qualidade e 

disponibilidade. Seja real ou percepção, há a sensação 

geral de que as escolas privadas são de melhor qualidade. 

Estas conclusões foram em grande parte tiradas de 

avaliações que foram publicadas e eficazmente utilizadas 

em materiais de marketing por escolas privadas. Isto levou 

a que alguns pais saíssem das escolas públicas devido a 

problemas de qualidade e a uma sensação na comunidade 

de que se enviar o filho para uma escola pública, ele vai 

reprovar. O absentismo dos professores o tempo 

despendido nas várias tarefas, a superlotação e falta de 

financiamento foram exemplos citados como problemas 

que assolam os sistemas de ensino públicos. Também foi 

destacada a necessidade de flexibilidade para atender às 

necessidades dos pais. O sistema público pode ser 

preferido pelas Comunidades, mas até que exista 

financiamento e sejam implementadas políticas para 

melhorar a qualidade percebida, diminuir a superlotação e 

criar uma estrutura mais rígida, será difícil o sistema 

público cumprir a promessa de educação para todos.  

 

RECOMENDAÇÕES  

 
Os resultados revelam um aumento dos investimentos da 

IFC na oferta de educação até ao 12º ano entre dúvidas 

significativas se as escolas privadas com fins lucrativos que 

cobram propinas são um meio eficaz para chegar até às 

crianças pobres e alcançar a educação de qualidade gratuita 

para todos. Esta pesquisa conclui com as seguintes 

recomendações:  

  

 A IFC deveria centrar os seus investimentos na educação 

básica em aspectos não relacionados com a oferta de 

educação, como meio de apoiar o desenvolvimento dos 

sistemas de ensino público gratuito, em vez de investir 

em escolas privadas com fins lucrativos que cobram 

propinas.  

 

 O Diretor da Education Global Practice do Banco 

Mundial, a liderança regional, e os diretores executivos 

devem assegurar a existência de projetos de educação 

básica do IDA e do BIRD em países onde estão a ser 

desenvolvidos investimentos em educação básica da IFC, 

ou onde estão propostos para aprovação, de modo a 

garantir que complementem e apoiem de forma eficaz a 

oferta de educação pública.  

 

 A Education Global Practice do Banco Mundial deve 

aumentar os esforços para apoiar os Ministérios da 

Educação e das Finanças de modo a desenvolverem 

projetos de educação básica IDA e do BIRD e deve 

renovar os seus esforços para fornecer apoio técnico e 

financeiro para a abolição da propina escolar.  

 

 O Banco Mundial deveria aproveitar o Relatório sobre o 

Desenvolvimento Mundial de 2018 como uma 

oportunidade para reafirmar o seu compromisso para 

com a educação gratuita e a sua oposição às propinas 

escolares.  

 

 A IFC deve melhorar a qualidade dos dados 

publicamente disponíveis e melhorar a forma como 

verifica o impacto dos seus investimentos sobre a 

pobreza.  

 

 O Assessor em Cumprimento / Ombudsman (CAO) do 

Banco Mundial deve levar a cabo uma investigação em 

relação a potenciais violações dos Padrões de 

Desempenho Sociais e Ambientais da IFC por parte da 

Bridge International Academies.  

 

 Outros organismos multilaterais, doadores e 

investidores deviam examinar estas conclusões e 

recomendações em relação às suas estratégias da 

educação básica.  
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