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PROGRAMA DE INCENTIVO À EFETIVIDADE: 

PROPOSTA DO CAPITAL PARA FINANCIAR A EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 
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RESUMO 

Este ensaio tem como objetivo analisar a proposta formulada pelo Centro de 

Debates de Políticas Públicas (CDPP), aparelho privado de hegemonia composto por 

intelectuais orgânicos aos interesses do capital, que intenta alterar a forma de 

financiamento da educação básica pública e procura vincular os percentuais de 

complementação da União aos entes federados às metas estabelecidas pelo Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica e outros indicadores, justificando tal 

proposição ao slogan das supostas práticas eficazes. Por meio da análise documental e 

das contribuições do materialismo histórico-dialético para análise de política 

educacional o ensaio aponta que, na aparência, o discurso do CDPP propaga a defesa 

da educação de qualidade, via o Programa de Incentivo à Efetividade (PIE), porém, na 

essência, busca subsumir a educação pública aos parâmetros exigidos pela Nova 

Gestão Pública no contexto de crise estrutural do capital e financeirização da 

economia. 

Palavras-chaves: Financiamento; Educação básica pública; Nova Gestão 

Pública; Capital; Intelectuais.  

 

INTRODUÇÃO 

Durante o processo de reforma do aparelho do Estado brasileiro, na década 

de 90, foram construídas as bases e tomadas iniciativas que alteraram as relações 

entre o público e o privado. Nesse processo aumentou a participação de empresas e 

empresários na definição das prioridades estatais e das transferências de recursos 

públicos para atender interesses privados. Tal movimento foi possível, dentre outras 

assertivas, por conta do discurso ideológico, oriundo do mundo empresarial, da 

eficiência e da efetividade desvinculados da função social da educação. 

O fenômeno da Nova Gestão Pública é a resposta formulada pelos 

intelectuais do capital para derrubar as barreiras entre o público e privado e legitimar 
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a ação, sobretudo empresarial, no seio da administração estatal. Aqui, busca-se 

problematizar o Programa de Incentivo à Efetividade, e situa-la para além de sua 

aparência fenomênica intentando desvelar sua essência. 

 

A proposta dos intelectuais do capital para educação básica pública 

 

Em 2014 vem à baila o documento “Sob a Luz do Sol: uma agenda para o 

Brasil” elaborado no âmbito do Centro de Debate de Políticas Públicas2 (CDPP). O 

documento citado reúne uma coletânea de artigos de intelectuais orgânicos do capital, 

dentre eles, Ilan Goldfajn, ex-economista do Fundo Monetário Internacional e atual 

(2016) presidente do Banco Central do Brasil; Joaquim Levy, atual diretor financeiro 

do grupo Banco Mundial e ex-Ministro da Fazenda do Brasil; Naércio Menezes, 

coordenador do Centro de Políticas Públicas (CPP) do Insper3, professor Associado 

da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo 

(FEA/USP), Consultor da Fundação Itaú Social e colunista do jornal Valor 

Econômico. 

O “Sob a luz do Sol” tem por objetivo “contribuir propondo uma agenda de 

política econômica para os próximos anos no Brasil”. Advoga que tal política “deve 

basear-se em três ingredientes básicos”: i) crescimento de produtividade (tanto do 

trabalho, como total); ii) melhoras na gestão das políticas públicas e 

institucionalização da economia; iii) consistência das políticas macroeconômicas, 

como a fiscal e a monetária (CDPP, 2014b, pp 1-2). Dentre os sete eixos que estão 

divididos no documento detemos nossa atenção ao eixo 6 -  “Propostas na educação e 

políticas sociais”, que está subsumido no “ingrediente” do crescimento da 

produtividade, o que nos impõe a analisar, mesmo que sumariamente, as propostas 

desse elemento. 

As medidas para recuperação da produtividade são elencadas a partir de um 

marco institucional que, a) busca o centro da meta de inflação, progredindo para os 

índices inflacionários internacionais; b) defende o mercado livre, sem controle de 
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preços; c) advoga pelo superávit primário para pagamento da dívida pública; d) 

enaltece a política de câmbio flutuante para “equilibrar”, dentro dos parâmetros 

internacionais, as contas externas; e) acastela a alta taxa de juros para combater a 

inflação; f) defende políticas de financiamento para o setor produtivo por meio dos 

recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador; g) preconiza a liberação da Petrobrás 

na “participação em todos os projetos do pré-sal”; h) enaltece as concessões de 

serviços públicos para administração da iniciativa privada; i) se coloca contra “o uso 

de políticas de conteúdo nacional” no desenho dos leilões e contratos de concessão de 

serviços públicos; e j) preconiza a redução da política de juros subsidiados (CDPP, 

2014b, pp.3-4). 

Essas proposições traduzem a materialidade do constructo ideológico da 

Nova Gestão Pública, qual seja, ao difundir a ideia de que a administração estatal 

precisa ser ampliada para a participação de outros atores da sociedade civil dar-se 

centralidade para os interesses privados em detrimento do público. 

No campo da política monetária e fiscal o documento crítica o que chama de 

“distorções” resultantes do “custo do cumprimento das obrigações tributárias no 

Brasil” e considera que são “desproporcionalmente grande e pesado para as 

empresas”, nesse sentido, preconiza que  

Essas distorções serão difíceis de serem mitigadas enquanto o gasto 
público, inclusive o dito obrigatório, crescer de forma acentuada. 
Há que articular as metas para a dívida pública com maior disciplina 
no gasto público, estabelecendo uma trajetória para o gasto público, 
notadamente o gasto corrente, ainda que indicativa. Dessa forma, o 
governo poderia se concentrar mais facilmente em diminuir o atual 
ônus da complexidade das regras tributárias. Essa estratégia 
reforçará́ ainda a necessária parcimônia no uso de alívios tributários 
para alcançar objetivos de curto prazo (CDPP, 2014b, p. 7, 
sublinhado no original). 

 

Nesses termos, o documento defende uma política de ajuste fiscal para 

pagamento da dívida pública em detrimento dos investimentos estatais, questionando, 

inclusive, as vinculações constitucionais na saúde e educação, os ditos gastos 

obrigatórios. Uma pérola do programa neoliberal para o Estado brasileiro, mediado 

pelos intelectuais orgânicos do capital. 

Ainda no ingrediente do crescimento da produtividade diagnosticam que o 

País passou de um estado com mão de obra abundante para um País “com escassez de 

mão de obra” (p.11). E advogam que o aumento da produtividade do trabalhador é 



 4

questão central para o crescimento econômico, e é aí que vinculam e subsumem a 

educação aos interesses do capital, apresentando seu diagnóstico e concepção. 

[...] Melhoria da educação, principalmente da sua qualidade, e 
maior alocação de recursos na educação primária teriam efeitos 
positivos. São crescentes as evidências de que a qualidade da 
educação é mais importante para explicar a diferença de 
produtividade entre os países do que os anos de estudo [...] A 
desigualdade de renda continua elevada no Brasil, e a mobilidade 
entre as gerações ainda é uma das mais baixas do mundo. Mesmo 
que as famílias mais pobres tenham colocado seus filhos na escola, 
as condições da criança nos primeiros anos de vida e a qualidade da 
escola pública impedem que a maioria das crianças mais pobres 
consiga permanecer na escola até o fim do ensino médio. As que 
permanecem não conseguem aprender o suficiente para poder 
ingressar no mercado de trabalho com condições de obter 
emprego qualificado no setor formal da economia. (CDPP, 
2014b, pp.11-13, grifos nossos). 

 

O diagnóstico feito pelo documento é claro, a função da educação é preparar 

para o mercado de trabalho e, assim, contribuir para a retomada do crescimento 

econômico e da produtividade dos trabalhadores. Nessa toada traduzem a essência 

daquilo que chamam de “Sociedade do Conhecimento”, um fenômeno ideológico do 

capital, para incutir na sociedade e, sobretudo, na classe trabalhadora e em seus filhos, 

a falsa ideia de que a qualificação, por si só, garante o emprego. 

O documento defende que “o piso salarial deve ser definido localmente e 

vinculado às receitas de cada Estado e município e não à receita do País como um 

todo. Deve ser diferente para cada município e Estado de acordo com o custo de vida 

local” (CDPP, 2014b, p.13). Essa proposta desconsidera o princípio embutido no 

modelo de federalismo de cooperação entre os entes federados consubstanciado em 

nossa Constituição Federal e rompe com os critérios de isonomia que foram inscritos 

na lei 11.738/2008 do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), política de 

valorização dos profissionais da educação básica brasileira que foi criada a partir do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) que impõe 

à União complementar recursos de estados e munícipios que não possuem recursos 

próprios para o atendimento do marco legal. 

Para os intelectuais orgânicos do capital a política de valorização docente deve 

se pautar pelo “uso do regime probatório para avaliação de bons professores efetivos e 

demissão dos piores professores” (CDPP, 2014b, p.13). O documento flerta com as 
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proposições da OCDE quando essas dizem que para “atrair, desenvolver e reter os 

professores eficazes” deve-se vincular remuneração com desempenho (OCDE, 2006).  

A política de valorização docente, na concepção do capital, está subsumida 

aos interesses que lhes são úteis, via de regra, a política de bonificação de professores 

e escolas está vinculada ao desempenho dos estudantes em verificações de larga 

escala que cobram resultados pré-determinados esses, por sua vez, estão vinculados 

àquelas demandas do mercado de trabalho e da produtividade. Tal política estabelece 

uma sinergia entre a tríade qualidade, desempenho e mercado, e acaba por impor aos 

trabalhadores docentes um tipo de currículo que atende a essa concepção. 

Ainda no campo das “proposta para melhorar a qualidade da educação” o 

documento do CDPP (2014) sugere o Programa de Incentivo à Efetividade (PIE) que 

teria como objetivo disciplinar as transferências de recursos da União para estados e 

municípios “com base em um indicador de eficiência educacional de cada unidade da 

federação” (p.13), nessa lógica “as unidades que mais evoluíssem nesse indicador 

obteriam mais recursos desse programa” (p.13). O indicador a que se referem seria 

composto por sete itens:  

I. Adoção do currículo nacional mínimo. II. Uso de avaliações 
externas anuais para acompanhar o aprendizado de todos os alunos; 
III. Eficiência na aplicação dos recursos: relação entre nota no 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e gastos; IV. 
Porcentagem de escolas com pelo menos seis horas efetivas de aula 
por dia; V. Valorização do bom professor: uso do regime probatório 
para avaliação de bons professores efetivos e demissão dos piores 
professores; VI. Permissão para o funcionamento de organizações 
sociais, tipo escolas charter (OS educacionais). VII. Intervenção nas 
piores escolas. Fechamento ou intervenção com objetivo de 
melhorar as notas na Prova Brasil (CDPP, 2014b, pp.13-14). 

 

Esse excerto sistematiza o programa dos intelectuais orgânicos do capital para 

educação básica pública brasileira, sobretudo seu financiamento, e a coloca no bojo 

da Agenda Globalmente Estruturada para Educação (Dale, 2004). Ao proporem um 

currículo nacional mínimo dialogam com a perspectiva de enxertar nos conteúdos os 

interesses do mercado e da produtividade, para regular e fiscalizar esse processo se 

utilizam das “avaliações” em larga escala, com os resultados dessas disciplinam o 

financiamento da educação, do trabalho e remuneração docente e buscam justificar a 

transferência de recursos públicos para iniciativa privada via gestão compartilhada 

das escolas sob a administração de organizações sociais do terceiro setor.  
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Tais proposições intentam dar continuidade e aprofundamento às reformas 

educacionais iniciadas no Brasil desde o ano de 1995. As iniciativas listadas rompem 

com a função social da escola e com os princípios da educação nacional que estão 

consubstanciados na Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases (LDB). Consideram a 

formação para o trabalho o único elemento que dá sentido ao processo de ensino-

aprendizagem, velando a formação para cidadania e o pleno desenvolvimento da 

pessoa, além disso, rompem com os critérios de isonomia da carreira docente e com 

os princípios da gestão democrática da educação pública. Intentam o fim do FUNDEB 

e da sua necessária e justa complementação da União como instrumento redistributivo 

de recursos para estados e municípios mais pobres.  

 

Algumas considerações 

A proposta do capital para o financiamento da educação básica pública e para 

remuneração docente não é uma proposição que busca garantir a qualidade 

educacional. Na realidade concreta ela busca adaptar a educação e o fundo público 

aos interesses do capital financeiro, retraindo recursos e incentivando uma política de 

diversificação salarial e imposição de parâmetros instrumentais e meritocráticos para 

a manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Essas proposições e sua difusão atentam contra o Plano Nacional de educação, 

sobretudo sua meta 20, que estabelece novos parâmetros para o financiamento público 

e busca regulamentar o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno 

Qualidade (CAQ) sob uma nova perspectiva permeada pela qualidade socialmente 

referenciada. A crítica às propostas do capital ganham centralidade nesse processo de 

disputa de projetos, e é fundamental a luta pelo fundo público a favor dos interesses 

dos “de baixo” e em defesa da educação pública e de sua função social. 
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