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1 Introdução

Este texto tem o objetivo de efetuar um levantamento de algumas das principais 

ações legislativas nas áreas de educação, cultura e desporto no âmbito dos esforços 

de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19). Embora tenha 

como foco o combate à pandemia, deve-se ressalvar que, embora não seja objeto de 

análise no presente artigo, vale também uma menção breve à aprovação do novo 

Fundeb, por meio de proposta de emenda à Constituição (PEC nº 15/2015) promul-

gada recentemente (Emenda Constitucional nº  108/2020), dada a relevância dessa 

legislação para a área e pelo fato de que sua eventual não aprovação promoveria con-

sequências deletérias para a educação brasileira, com impactos no combate às decor-

rências da pandemia no setor a partir de 2021. Feita a ressalva, explanam-se, a seguir, 

as principais matérias relacionadas ao combate à pandemia respeitando-se a subdi-

visão de acordo com as grandes áreas mencionadas, procurando descrever analitica-

mente os principais aspectos em questão e, quando possível, efetuar considerações 

prospectivas.

2 Educação

Uma das primeiras matérias a tramitar em Plenário virtual relacionou-se à edu-

cação, consistindo em alteração na Lei nº 11.947/2009 – Programa Nacional de Ali-

mentação Escolar (Pnae). A modificação efetuada consistiu em acréscimo do art. 21-A 

à Lei do Pnae, por meio da Lei nº 13.987/2020, com o seguinte teor:

Art.  21-A. Durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de 

educação básica em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica 

autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribui-

ção imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com 

acompanhamento pelo CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos 

financeiros recebidos, nos termos desta Lei, à conta do Pnae.

Sabendo do direto impacto que a alimentação escolar tem no cotidiano dos 

alunos de escolas públicas e no sustento da agricultura familiar, essa foi a primeira 

discussão de destaque na área, oriunda do Projeto de Lei nº 786/2020, do deputado 



MEDIDAS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E DESPORTIVAS DE COMBATE 
AOS EFEITOS DA PANDEMIA – PARTICULARIDADES E DESAFIOS 3

Hildo Rocha, convertido na referida Lei nº 13.987/2020, a única modificação na lei 

consolidada até o momento. Outras proposições legislativas continuaram a debater 

a matéria, com destaque para o Projeto de Lei nº 2.159/2020, de autoria do deputado 

Eduardo Braide (aprovado pelo Plenário da Câmara e remetido ao Senado Federal), 

e o Projeto de Lei de Conversão da Medida Provisória nº 934/2020 (cujo tema era o 

calendário escolar, mas que também incluiu um dispositivo a respeito da matéria).

No caso do PL nº  2.159/2020, o autor estabelece “a distribuição imediata aos 

pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo 

CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos 

termos desta Lei, à conta do Pnae”, mas com a preocupação de incluir, para além do 

texto vigente do art. 21-A, que essa distribuição seja também direcionada às escolas 

comunitárias, confessionais e filantrópicas e não somente às estritamente públicas. 

Atualmente, a proposição encontra-se em tramitação no Senado Federal.

Por sua vez, o Projeto de Lei de Conversão da MP nº  934/2020, relatado pela 

deputada Luísa Canziani, inclui um artigo modificador da Lei do Pnae, com a seguin-

te redação:

Art.  5º Os recursos financeiros consignados no orçamento da União para 

execução do PNAE serão repassados em parcelas aos Estados, ao Distrito Fe-

deral, aos Municípios e às escolas federais pelo Fundo Nacional de Desenvol-

vimento da Educação (FNDE), em conformidade com o disposto no art. 208 da 

Constituição Federal, observadas as disposições desta Lei e ressalvado o disposto 

no art. 21-A desta Lei.

[...]

§ 2º Os recursos financeiros de que trata o § 1º deste artigo deverão ser incluídos 

nos orçamentos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atendidos e 

serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios, ressal-

vado o disposto no art. 21-A desta Lei.

[...] (NR)

Art. 21-A. Durante o período de suspensão das aulas presenciais nas escolas pú-

blicas de educação básica em razão de situação de emergência ou de calamidade 

pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, 

com acompanhamento pelo CAE do ente federativo, à conta do PNAE, de acor-

do com o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 5º e no inciso I do caput do art. 16 desta Lei:
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I – a distribuição imediata aos pais ou aos responsáveis dos estudantes nelas ma-

triculados dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebi-

dos, nos termos desta Lei;

II – a distribuição imediata aos pais ou aos responsáveis dos estudantes nelas 

matriculados dos recursos financeiros recebidos para aquisição de gêneros ali-

mentícios, nos termos desta Lei, não considerada, nesta alternativa, a parcela 

de recursos obrigatoriamente destinada à aquisição de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 

prevista no art. 14 desta Lei.

Parágrafo único. Nas redes públicas municipais, o percentual mínimo a que se 

refere o art. 14 desta Lei será, em 2020, de 40% (quarenta por cento) para os Mu-

nicípios de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

Como se observa, o texto tinha como principal propósito permitir discriciona-

riedade aos entes federativos subnacionais para optar, cada qual, pela distribuição 

de gêneros alimentícios ou pela distribuição do orçamento destinado a este fim em 

forma de recurso financeiro direto às famílias, considerada a suspensão das aulas 

provocada pela pandemia. Em paralelo, o parágrafo único pretendia aumentar o per-

centual mínimo de 30% para 40% de gêneros comprados da agricultura familiar nos 

municípios de até 50 mil habitantes, como meio de contribuir para o sustento desse 

setor durante a pandemia. Essas alterações efetuadas pelo PL de conversão da MP 

nº 934/2020 foram vetadas pela Presidência da República, que fundamentou o ato 

com as seguintes razões:

Razões do veto

A propositura legislativa, ao estabelecer a distribuição imediata, aos pais ou aos 

responsáveis pelos estudantes matriculados nas escolas públicas, dos gêneros 

alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos para este fim, re-

plica assunto disposto pela Lei nº 13.987/2020 que disciplina essa distribuição 

durante o estado de calamidade pública, o que ofende o inciso IV do art. 7º da 

Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe que mesmo assunto não poderá ser 

disciplinado por mais de uma lei.

Além disso, a operacionalização dos recursos repassados é complexa, não se 

podendo assegurar que estes serão aplicados de fato na compra dos alimentos 
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necessários aos estudantes, o que não favorece, ainda, a aquisição de gêneros da 

agricultura familiar.

Outrossim, ao elevar o percentual mínimo de 30% (trinta por cento) para 40% 

(quarenta por cento) dos recursos utilizados para aquisição de gêneros alimentí-

cios diretamente da agricultura familiar, do empreendedor familiar rural ou de 

suas organizações, acarretará em ônus aos municípios que já apresentam difi-

culdades no cenário atual para cumprimento da atual meta estabelecida.

Ressalta-se, porém, que não haverá prejuízo aos recursos financeiros consigna-

dos no orçamento da União para execução do PNAE, repassados aos entes sub-

nacionais, uma vez que a questão continua abordada pela Lei nº 11.947/2009.

Independentemente do destino legislativo das propostas de alteração do pro-

grama de merenda escolar posteriores à edição da mencionada Lei nº 13.987/2020 

(modificadora da Lei do Pnae), percebe-se quantas variáveis, alternativas e caminhos 

há para se pensar em termos de políticas públicas diante do desafio imposto pela pan-

demia nessa temática, o que demonstra o quão o Parlamento tem sido proativo nas 

medidas de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Entre outras matérias de relevo e destaque, como reação ao estado de calami-

dade pública reconhecido por conta da questão sanitária que afeta o país, o finan-

ciamento estudantil do governo federal (Fies) foi objeto de apreciação legislativa por 

meio do Projeto de Lei nº 1.079/2020, do deputado Denis Bezerra e outros, ao qual 

foram apensados outros quase trinta projetos de lei versando sobre as medidas de 

combate à pandemia no âmbito do Fies.

Os projetos de lei foram relatados, na Câmara dos Deputados, pelo deputado Moses 

Rodrigues, cujo substitutivo efetuou uma série de alterações na Lei nº 10.260/2001 

(Lei do Fies), para contemplar medidas emergenciais de resposta à pandemia.

Primeiramente, é necessário explicar que o Fies tem três modalidades: o cha-

mado “Fies Legado”, que é o Fundo Fies “antigo” (contratos iniciados até 2017, tendo 

como agentes financeiros Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil); o Fundo Fies 

“novo” (contratos iniciados a partir de 2018, cujas regras são diferentes em decor-

rência de conversão de medida provisória de julho de 2017 que reestruturou todo o 

Fies e que se tornou lei em dezembro de 2017 – no Fundo Fies novo, apenas a CEF é 

agente financeiro); e o Programa Fies (P-Fies), nova modalidade de Fies surgida desde 

2018 por conta da reconfiguração do financiamento (esta última é focada sobretudo 

para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, contando com recursos dos fundos 
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constitucionais regionais e tendo como agentes financeiros quaisquer bancos, inclu-

sive privados).

Atualmente, são cerca de 500 mil estudantes que ainda estão cursando e con-

cluindo graduação sob o Fies Legado, sendo que a outra parcela do Fies Legado é 

constituída daqueles que já concluíram o curso superior e estão usufruindo dos de-

zoito meses de carência (posteriores à conclusão da graduação e anteriores ao início 

do pagamento do financiamento) ou já estão amortizando a dívida do Fies. Note-se, 

ainda, que esses dezoito meses de carência somente se aplicam ao Fies Legado, mas 

não ao Fundo Fies novo e nem ao Programa Fies, que têm regras distintas. Ainda em 

termos numéricos, são cerca de 295 mil estudantes em curso superiores que contam 

com o financiamento do Fundo Fies novo e cerca de 5 mil alunos que contam com o 

Programa Fies.

A crise de desemprego ou de queda de renda provocada pela pandemia afetou, 

em especial, aqueles estudantes do Fies Legado que estão pagando seus respectivos 

saldos devedores, aqueles que se evadiram de seus cursos superiores (temporária ou 

permanentemente) e aqueles que pretendiam iniciar uma graduação em instituição 

de ensino superior (IES) privada e mudaram de ideia, sobretudo por razões financei-

ras. No primeiro caso (amortização do saldo devedor), a pandemia aumentou a ina-

dimplência do pagamento ao Fies, o que prejudica, principalmente, os beneficiários, 

que se veem, ao se tornarem inadimplentes, com o nome “sujo” na praça e, conse-

quentemente, com dificuldade de tomar outros novos financiamentos para outros 

propósitos em suas vidas.

No segundo caso (evasão dos cursos), é necessário lembrar que o financiamento 

Fies não cobre a totalidade da mensalidade escolar, mas, muitas vezes, apenas me-

tade. Por essa razão, parte não financiada tem de continuar a ser paga à IES na qual 

o estudante está matriculado. A crise de renda nas famílias, resultante da pandemia, 

dificulta até mesmo o pagamento da parcela não financiada, de modo que muitos 

alunos trancaram suas matrículas ou mesmo abandonaram os cursos superiores por 

incapacidade de pagamento. Além disso, a inadimplência às IES aumentou significa-

tivamente. Por fim, o terceiro caso corresponde aos novos contratos Fies: é provável 

que a quantidade de novos contratos Fies (que esteve por volta de 85 mil novos con-

tratos anuais no biênio 2018-2019) caia em 2020 por conta da pandemia. A maior di-

ficuldade de pagamento da parcela não financiada da mensalidade tende a estimular 

que menos estudantes se candidatem ao Fies em 2020.
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Diante desses múltiplos desafios, as modificações no Fies, de iniciativa parla-

mentar e sancionadas pelo Poder Executivo sob a forma da Lei nº 14.024/2020, bus-

caram dar respostas à situação enfrentada. Para tanto, as alterações incidiram nas 

três modalidades de Fies descritas anteriormente e também em alguns dispositivos 

com vigência não datada da Lei do Fies.

Sinteticamente, a resposta à pandemia no âmbito do Fies englobou: 1. suspensão 

dos pagamentos de saldo devedor durante o estado de calamidade pública reconhe-

cido pelo Decreto Legislativo nº 6/2020 (cuja vigência se encerra, se não houver qual-

quer prorrogação, em 31 de dezembro de 2020); 2. suspensão de outras parcelas (juros, 

multas, etc.) nesse mesmo período e suspensão, no período, de parcelas oriundas de 

alongamentos dos prazos da dívida. Essas condições aplicam-se aos beneficiários que 

estiverem adimplentes com suas obrigações financeiras ou que não tenham inadim-

plência superior a 180 dias.

Para evitar aglomerações e saídas dos estudantes, em algumas situações era 

obrigatória, até a modificação promovida pela Lei nº 14.024/2020, a renovação pre-

sencial dos contratos. Uma das alterações legais determinou que essa renovação po-

derá se dar a distância, eletronicamente. Por sua vez, pensando no ingresso de maior 

quantidade de novos estudantes em cursos superiores financiados pelo Fies, ampliou-

-se a possibilidade de aporte da União ao fundo garantidor do Fundo Fies novo de 

R$ 3 bilhões para R$ 4,5 bilhões. Essa medida tem impacto nos novos contratos pois 

a chamada “alavancagem” do fundo garantidor (a quantidade de recursos financeiros 

disponíveis nele) do Fundo Fies novo é a variável que determina quantas novas vagas 

com financiamento estudantil podem ser oferecidas. Se não houvesse previsão de 

aumento do aporte da União ao referido fundo garantidor, seriam oferecidos, no má-

ximo, 52 mil novos contratos anuais de Fundo Fies a partir de 2021. Com a ampliação 

da possibilidade de maior aporte da União ao fundo garantidor, pode-se manter o 

oferecimento de novas vagas ao menos no mesmo patamar do biênio 2018-2019. Ou 

seja, a medida consistiu em estímulo à política pública de oferta de vagas.

Adicionalmente às medidas diretamente relacionadas à pandemia, também se 

buscou diminuir o passivo de inadimplência, com um programa de regularização 

para os estudantes devedores por meio de reescalonamento com redução de encar-

gos moratórios (algo que não existia na lei anteriormente, a qual somente permitia 

renegociar o prazo da dívida, mas não diminuir o valor da dívida). Embora não direta-

mente relacionada à pandemia, é evidente que os impactos da Covid-19 tendem a au-

mentar a inadimplência dos estudantes devedores ao Fies, de modo que a permissão 
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de renegociação é boa para os estudantes, bem como contribui para a sustentabili-

dade dos pagamentos do Fies Legado e diminuição da altíssima inadimplência (atual-

mente superior a 40%).

No entanto, os desafios prospectivos do Fies são muitos. Há um trade-off ine-

vitável em políticas públicas como a do financiamento estudantil: ou o Tesouro arca 

com as despesas para novas vagas financiadas na educação superior privada para 

garantir a democratização do acesso a esse nível de ensino (com custos inequívocos 

e expressivos para o Orçamento federal), ou foca-se na sustentabilidade de aber-

tura de novas vagas, isto é, são oferecidas, proporcionalmente, poucas vagas novas 

– reduzindo o potencial de democratização de acesso à educação superior – com fi-

nanciamento Fies, mas que não representem passivo orçamentário excessivo para 

o Tesouro. O Fies até 2017, com destaque para o quinquênio 2010-2014, optou pela 

primeira vertente (muitas novas vagas, com alto custo orçamentário). No Fies a partir 

de 2018, a opção foi pela segunda vertente (baixo custo orçamentário, maior partici-

pação das IES privadas no fundo garantidor, o que lhes é um fardo maior em função 

da pandemia, e menos democratização de acesso).

Talvez o ideal seria buscar um patamar intermediário entre esses dois extremos, 

para o futuro do Fies ao longo da década de 2020, de modo a não onerar excessiva-

mente os cofres públicos, mas não reduzir demais, também, o ingresso de novos jo-

vens na educação superior, ampliação que depende em muito das IES privadas.

Outra medida relevante que tramitou no Congresso foi a Medida Provisória 

nº  934/2020, que estabeleceu, em seu texto inicial editado pelo Poder Executivo, 

duas medidas principais: dispensa de cumprimento, no ano letivo de 2020, do total 

mínimo de dias do calendário escolar obrigatório de acordo com a Lei nº 9.394/1996 – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Pela redação inicial, as escolas 

ficariam dispensadas de cumprir o mínimo de duzentos dias letivos em 2020, mas 

mantinha-se a obrigação de cumprimento da carga horária correspondente. Para a 

educação superior, as IES ficaram dispensadas, igualmente, de cumprir a quantidade 

mínima de dias letivos para o ano letivo afetado pela pandemia e houve previsão de 

possibilidade de formatura antecipada para medicina, farmácia, enfermagem e fisio-

terapia (cumpridos requisitos de ter cursado ao menos 75% do internato de medicina 

e do estágio curricular dos outros três cursos).

A referência do texto inicial da Medida Provisória nº  934/2020 era a Lei 

13.979/2020 (Lei da Pandemia), que em seu art. 8º previa vigência, a princípio, “[...] en-

quanto perdurar o estado de emergência internacional pelo coronavírus responsável 
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pelo surto de 2019”. Com a Medida Provisória nº 926/2020, esse dispositivo foi alte-

rado para: “[...] enquanto perdurar o estado de emergência internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que 

trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo de vigência neles estabelecido”. Somente 

por ocasião da conversão da MP nº 926/2020 na Lei nº 14.035/2020 que a redação 

desse dispositivo foi adequadamente retificada e aperfeiçoada para “enquanto esti-

ver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto 

no art. 4º-H desta Lei”.

A Medida Provisória nº 934/2020 foi convertida na Lei nº 14.040/2020. Quando 

havia sido apreciada no Parlamento, portanto, a referência ao período ainda era a 

Lei nº 13.979/2020 com remissão genérica e imprecisa, em seu então vigente art. 8º, 

ao “estado de emergência internacional” e não ao Decreto Legislativo nº  6/2020, 

que estabeleceu o estado de calamidade como tendo fim claro em 31 de dezembro 

de 2020. O Parlamento fez essa adequação, por meio da substituição da menção à 

Lei nº 13.979/2020 pelo Decreto Legislativo nº 6/2020, e efetuou uma série de inclu-

sões e aperfeiçoamentos ao texto original da Medida Provisória nº 934/2020, para 

dar resposta à pandemia, sempre tendo como referência que os sistemas de ensino, 

na educação básica (ou seja, da educação infantil ao ensino médio), são, em essência, 

estaduais e municipais.

Manteve-se a maior parte do texto da Lei nº 14.040/2020 deliberado no Con-

gresso Nacional, com vetos incidindo, em essência, sobre três temáticas: alimentação 

escolar (conforme já referido anteriormente neste artigo), possibilidade de ajuda fi-

nanceira da União aos entes federativos subnacionais para medidas de combate aos 

efeitos da pandemia e estabelecimento pactuado, da União com os demais entes fe-

derativos, de data para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e uma de suas 

decorrências: o calendário do Sistema de Seleção Unificada (Sisu, acesso às vagas das 

instituições federais de ensino superior) e do Fies.

Afora esses vetos, a Lei nº 14.040/2020 determinou vários pontos relevantes:

1) para a educação infantil, as escolas ficaram desobrigadas de cumprir o mí-

nimo de dias letivos e de horas em 2020;

2) para os ensinos fundamental e médio, as escolas ficaram desobrigadas apenas 

de cumprir o mínimo de dias letivos, mas terão de repor as horas eventualmente fal-

tantes em 2020 no ano letivo subsequente, podendo o biênio 2020-2021 ser organi-

zado como um ciclo único, a critério de cada ente subnacional;
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3) possibilidade de contabilizar atividades pedagógicas não presenciais (o que 

é diferente de educação a distância, uma modalidade de educação específica, com 

propósitos que não se confundem com a repentina adaptação de atividades, princi-

palmente online, a que a pandemia obrigou as escolas e sistemas de ensino a se inse-

rirem) para efeitos de cômputo da carga horária de 2020 ou do biênio 2020-2021, a 

depender do encaminhamento efetuado por cada ente federativo subnacional;

4) permissão de atividades pedagógicas não presenciais na educação infantil, 

respeitadas as devidas orientações pediátricas quanto ao uso de tecnologias da infor-

mação e da comunicação (TICs, principalmente as atividades online);

5) determinação de que professores e alunos tenham acesso às tecnologias ne-

cessárias para desenvolver as atividades não presenciais;

6) consideração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e das demais dire-

trizes curriculares oficiais para a adaptação dos currículos às atividades não presen-

ciais, consideradas as faixas etárias e outras particularidades pertinentes;

7) obrigatoriedade de que os entes federativos adotem estratégias intersetoriais 

para as áreas de educação, saúde e assistência social como resposta à pandemia, bem 

como de que o retorno às aulas respeite as determinações de saúde locais;

8) na educação superior, inclusão da graduação em odontologia entre os cursos 

superiores que podem abreviar a formatura (e possibilidade de o Poder Executivo in-

cluir outros cursos superiores da área de saúde, por norma regulamentar, nesse rol);

9) possibilidade de que os sistemas de ensino permitam a formatura antecipada 

de cursos técnicos (ensino médio) da área de saúde;

10) garantia de apoio aos estudantes em risco epidemiológico que não puderem 

retornar às atividades pedagógicas presenciais;

11) garantia de manutenção de programas tais como alimentação e transporte 

escolar, na educação básica, e de assistência estudantil na educação superior; e

12) possibilidade, a critério de cada sistema de ensino, de um quarto ano de en-

sino médio regular em 2021, para os alunos matriculados no terceiro ano do ensino 

médio em 2020, de modo a mitigar, sobretudo nas escolas públicas, os efeitos dele-

térios da pandemia para efeitos de preparação para o Enem e ingresso na educação 

superior.

A Lei nº 14.040/2020, produto da conversão da MP nº 934/2020, fornece qua-

dro legal para que a educação nacional siga parâmetros gerais comuns no combate 

à pandemia, sem engessar a ação dos entes federativos subnacionais, com seus res-

pectivos sistemas de ensino, preservando sua autonomia constitucional devida e 
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permitindo que atuem conforme as demandas regionais e locais específicas de com-

bate aos efeitos da pandemia na educação.

A mesma lei estabelece ainda as atividades pedagógicas não presenciais como 

evento tipicamente de resposta à pandemia, tanto que suas determinações se conso-

lidaram em lei autônoma, sem alterar a própria LDB (apenas flexibilizando alguns 

de seus dispositivos muito pontualmente naquilo que é estritamente necessário para 

a resposta aos efeitos da pandemia). Com isso, teve o condão de não confundir, le-

galmente, a educação a distância com as atividades não presenciais a que as escolas 

foram obrigadas a estabelecer durante o auge da pandemia. A lei permite, ainda, o 

estabelecimento de uma espécie de ciclo letivo 2020-2021 e de um possível quarto 

ano no ensino médio em 2021, a critério dos entes subnacionais, o que estimula adap-

tações e respostas diferenciadas às decorrências da crise sanitária.

3 Cultura

A principal matéria que tramitou na área da cultura vinculada ao combate à 

pandemia foi a Lei nº 14.017/2020, conhecida como Lei Aldir Blanc. Oriunda do Pro-

jeto de Lei nº  1.075/2020, da deputada Benedita da Silva e outros, alcançou amplo 

consenso na Câmara dos Deputados por meio do substitutivo apresentado pela rela-

tora, deputada Jandira Feghali. A matéria seguiu ao Senado, Casa legislativa onde foi 

celeremente aprovada, sem modificações, e seguiu à sanção presidencial, com ape-

nas um discreto veto e acrescida, em seu texto, de dispositivos inseridos pela Medida 

Provisória nº 986/2020 (transformada em Lei nº 14.036/2020, sem alterações em re-

lação ao texto original da MP), que detalhou algumas questões referentes ao repasse 

de recurso.

O intuito dos projetos de lei iniciais era prestar auxílio emergencial da União 

ao setor da cultura. No substitutivo, estabeleceu-se como conceito central a descen-

tralização dos recursos da União aos entes federativos subnacionais (um total de 

R$ 3 bilhões), para que estes últimos possam prestar auxílio emergencial ao setor da 

cultura sob diversas formas. O princípio segue a ideia de que municípios, estados e 

Distrito Federal conhecem as necessidades locais e aplicam melhor as medidas ne-

cessárias – as medidas nacionais fazem pouca ou nenhuma distinção regional. As 

ações possíveis têm como limite temporal máximo a vigência do Decreto Legislativo 

nº 6/2020, que se estende até 31 de dezembro de 2020 (se não houver prorrogação 
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desse prazo legalmente consolidada). Sua principal norma regulamentadora federal 

é o Decreto nº 10.464/2020, editado pelo presidente da República.

Um dos dispositivos centrais da Lei Aldir Blanc é o art.  2º, que caracteriza as 

ações a serem tomadas pelos entes:

Art. 2º A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em 

parcela única, no exercício de 2020, o valor de R$  3.000.000.000,00 (três bi-

lhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos locais, em ações emer-

genciais de apoio ao setor cultural por meio de:

I – renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura;

II – subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microem-

presas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações 

culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força 

das medidas de isolamento social; e

III – editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vincula-

dos ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agen-

tes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de 

atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovi-

suais, de manifestações culturais, bem como à realização de atividades artísticas 

e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por 

meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

§ 1º Do valor previsto no caput deste artigo, pelo menos 20% (vinte por cento) 

serão destinados às ações emergenciais previstas no inciso III do caput deste 

artigo.

As três formas são de cumprimento obrigatório, de acordo com a lei, não po-

dendo haver opção por cumprir uma em detrimento das outras, em seu conjunto. 

No entanto, o decreto regulamentador, sem abandonar essa lógica, organizou a di-

visão de competências federativas de acordo com as seguintes prioridades: os esta-

dos devem cumprir o inciso I (renda emergencial) e os municípios devem cumprir o 

inciso II (subsídio a espaços culturais). Isso não significa que municípios não possam 

oferecer renda emergencial e que os estados não possam oferecer subsídio a espaços 

culturais, mas apenas que, preferencialmente, o foco da renda emergencial (inciso I) 

se concentrará nos estados e os subsídios serão oferecidos a espaços culturais (inciso 

II) nos municípios, uma vez que o decreto não veda (e nem poderia fazê-lo, sob pena 
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de contrariar a lei) a atuação dos entes federativos em todos os incisos do art. 2º. Salvo 

essas duas prioridades, que têm o intuito de estabelecer regime de colaboração e com-

plementaridade entre os entes federativos subnacionais, otimizando a distribuição de 

recursos e buscando maior eficiência e eficácia no cumprimento da Lei Aldir Blanc, 

todos os entes devem cumprir todos os incisos de forma equilibrada e equitativa.

Feitas essas considerações, a renda emergencial para a cultura (destinada a tra-

balhadores da cultura de baixa renda) não se sobrepõe ao auxílio emergencial nacio-

nal, algo previsto no texto legal, mas tem o condão de alcançar quem eventualmente 

não tenha sido contemplado pelo auxílio geral do governo federal. Ao mesmo tempo 

que mitiga os efeitos da pandemia no setor da economia criativa e da cultura, um 

dos primeiros e mais afetados pela crise, a descentralização contribui, indiretamente, 

para um potencial de melhor estruturação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), pre-

visto na Constituição, uma vez que todos os entes federativos o compõe e, com os 

dados decorrentes da renda emergencial para trabalhadores da cultura, será possível 

ter melhores bancos de dados, essenciais para estruturar as políticas culturais, seja 

em escala nacional, regional ou local.

Por sua vez, há o subsídio destinado a espaços culturais, que podem ser aque-

les formalmente organizados como pessoas jurídicas, mas também os organizados 

de maneira quase informal, contanto que registrados em algum cadastro oficial pú-

blico (é o caso, por exemplo, dos Pontos de Cultura, que podem ser, por lei, geridos por 

pessoas físicas). O subsídio é essencial para garantir que esses espaços culturais, en-

quanto não podem retomar suas atividades presenciais, possam se manter e não fe-

char as portas ao público, sempre que possível ofertando atividades não presenciais 

aos seus destinatários durante a pandemia. Os subsídios acompanham os mesmos 

prazos do auxílio emergencial geral, devendo ser pagos retroativamente a 1º de junho 

de 2020 e estendendo-se, mensalmente, em até sete parcelas (o mínimo são três, obri-

gatórias, ficando a critério dos entes prorrogar por mais quatro) correspondentes ao 

período que vai até 31 de dezembro de 2020.

Outra vertente da Lei Aldir Blanc são os recursos destinados a editais públicos, 

prêmios e outras ferramentas congêneres, os quais são essenciais para que o setor 

cultural sobreviva à pandemia e para que os danos provocados pela crise sejam os 

menores possíveis.

Por fim, há a previsão de linhas de crédito federais para o setor cultural, com 

condições de pagamento mais vantajosas, postergando o pagamento de saldo deve-

dor para depois da pandemia e de seus efeitos deletérios mais imediatos.
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Esses diversos instrumentos pretendem contemplar as muitas formas de auxí-

lio possíveis ao setor, tanto por parte unicamente da esfera federal (caso das linhas de 

crédito federais) quanto pelos recursos aplicados pelos entes subnacionais (recebidos 

do repasse federal de R$ 3 bilhões), conforme critérios do Fundo de Participação dos 

Estados e dos Municípios e critérios populacionais estabelecidos na Lei Aldir Blanc.

A mobilização dos gestores culturais de estados, de municípios e do Distrito Fe-

deral tem sido grande no sentido de observar as realidades locais e estabelecer as 

melhores formas de distribuir os recursos da lei, inclusive para eventuais programas 

governamentais já existentes. Os entes subnacionais têm prazo para prever onde se-

rão aplicados os recursos (sob pena de, no caso dos municípios, o recurso ser revertido 

ao respectivo estado e, para os estados, de retornar à União se não houver essa previ-

são), têm de fazer plano de ação para receber os recursos federais, têm de estabelecer 

suas próprias normas regulamentadoras e, depois de receber as prestações de contas 

dos espaços culturais, remetê-las à União, uma vez que os recursos são federais.

Pode-se afirmar, ainda que preliminarmente, que a Lei Aldir Blanc já alcançou 

alguns grandes sucessos, entre os quais: foi objeto de inspiração para outros tantos 

projetos de lei de auxílio a setores específicos como combate aos efeitos da pandemia; 

mobilizou gestores culturais do país todo, disponibilizando recursos orçamentários 

poucas vezes vistos antes para um setor que, tradicionalmente, recebe, proporcio-

nalmente a outros, poucos aportes de recursos dos entes federativos; estimulou – nos 

entes federativos nacionais – os gestores locais a atualizarem e aperfeiçoarem os ca-

dastros culturais de estados, de municípios e do Distrito Federal, com impactos pros-

pectivos positivos para a melhor formulação de políticas culturais no futuro e para 

o aperfeiçoamento do processo de progressiva constituição do Sistema Nacional de 

Cultura (SNC), previsto no texto da Constituição Federal de 1988.

4 Esporte

No esporte, os parlamentares apreciaram na Câmara dos Deputados e no Se-

nado Federal, até o momento da escrita deste artigo, o Projeto de Lei nº 2.824/2020, 

de autoria do deputado Felipe Carreras e outros, inspirado no projeto de lei que deu 

origem à Lei Aldir Blanc. No entanto, houve uma série de adaptações e ajustes des-

tinados a responder a demandas e a particularidades próprias do setor esportivo no 

contexto da pandemia.
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Na Câmara dos Deputados, o relator responsável pelo substitutivo aprovado em 

Plenário virtual foi o deputado Alexandre Frota, que prospectou junto aos atletas e 

demais representantes do setor, entre o quais as confederações das diversas modali-

dades esportivas, demandas e levou a proposição a votação e aprovação na Câmara. 

Seguindo ao Senado Federal, o substitutivo sofreu alterações, as quais, no momento 

de escrita deste texto, ainda não haviam sido apreciadas pela Câmara dos Deputados, 

antes de ir à sanção ou veto presidencial.

5	 Considerações	finais

O Parlamento atuou – e continua atuando – de maneira intensa e intensiva 

no sentido de propor alterações legislativas ou de analisar, modificar e aperfeiçoar 

medidas editadas pelo Poder Executivo para combater os efeitos da pandemia. No 

propósito deste texto, que foi o de descrever analiticamente e, quando possível, pros-

pectivamente as principais medidas legislativas aprovadas ou em discussão nas áreas 

da educação, da cultura e do esporte, observa-se que são setores que foram de ime-

diato atingidos pelas restrições de distanciamento social decorrentes da prevenção 

à expansão da contaminação pelo novo coronavírus. Nesse sentido, as medidas que 

precisavam ser tomadas eram de caráter efetivamente emergencial.

Aulas foram suspensas, shows e outros espetáculos artísticos, inclusive exibi-

ções cinematográficas, foram cancelados, tendo sido convertidos, quando possível, 

em atividades transmitidas a distância online. Eventos esportivos, inclusive interna-

cionais de grande porte, foram suspensos devido à pandemia. A preparação de atle-

tas, que, em grande medida, depende do calendário de competições, bem como de 

recursos do governo, sofreu também impactos consideráveis.

Diante desse quadro, as três áreas mencionadas foram objeto de proposições le-

gislativas relevantes – analisadas e aprovadas (ou em análise) pelo Congresso Nacio-

nal –, contando com grande convergência dos diversos atores políticos e tendências 

ideológicas no caso das aprovadas. A educação foi objeto das primeiras medidas apro-

vadas no Plenário virtual da Câmara dos Deputados, tendo sido destacadas as seguin-

tes matérias neste texto: alimentação escolar, Fies, calendário escolar, sem esquecer 

a relevância da promulgação da PEC do Fundeb. Na cultura, a principal medida con-

sistiu na discussão e posterior edição da Lei Aldir Blanc, como ficou conhecida a Lei 

nº 14.017/2020. Por sua vez, o setor do esporte tem, na data de escrita deste artigo, 
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tramitação adiantada de projeto de lei de emergência esportiva, com proposição 

aprovada na Câmara, modificada pelo Senado e retornando à discussão das modifica-

ções pela Câmara dos Deputados.
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