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RESUMO

Este artigo discute os problemas do financiamento educacional brasileiro, particularmente agravados
durante o governo Michel Temer (2014-2018). Trata-se de um texto de natureza qualitativa, ancorado
na revisão de literatura sobre o processo de globalização e a ideologia neoliberal, seguido de
reflexões acerca dos impactos destas alternativas políticas e econômicas para a política educacional.
Ele está fundamentado em autores da área de gestão da educação, como Frigotto (2017), Hermida e
Lira (2018), Callegari (2008), entre outros. Analisa-se os impactos da Emenda Constitucional nº
95/2016 (BRASIL, 2016) para o alcance das metas do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014).
Na conclusão, são apresentadas as perspectivas e propostas alternativas aos problemas discutidos.

Palavras-chave: Neoliberalismo. Financiamento. Educação.

ABSTRACT

This article discusses the problems of brazilian educational financing, particularly aggravated during
the Michel Temer government (2014-2018). It is a text of a qualitative nature, anchored in the literature
review on the process of globalization and neoliberal ideology, followed by reflections on the impacts
of these political and economic alternatives on educational policy. He is based on authors in the area
of education management, such as Frigotto (2017), Hermida e Lira (2018), Callegari (2008), among
others. The impacts of Constitutional Amendment No. 95/2016 (BRAZIL, 2016) are analyzed to
achieve the goals of the National Education Plan (BRAZIL, 2014). In the conclusion, the perspectives
and alternative proposals are presented to the problems discussed.

Key words: Neoliberalism. Financing. Education.

RESUMEN

Este artículo discute los problemas del financiamiento educativo brasileño, particularmente agravados
durante el gobierno Michel Temer (2014-2018). Se trata de un texto de naturaleza cualitativa, anclado
en la revisión de literatura sobre el proceso de globalización y la ideología neoliberal, seguido de
reflexiones acerca de los impactos de estas alternativas políticas y económicas para la política
educativa. Se basa en los autores del área de gestión de la educación, como Frigotto (2017), Hermida
y Lira (2018), Callegari (2008), entre otros. Se analizan los impactos de la Enmienda Constitucional nº
95/2016 (BRASIL, 2016) para el logro de las metas del Plan Nacional de Educación (BRASIL, 2014).
En la conclusión, se presentan las perspectivas y propuestas alternativas a los problemas discutidos.

Palabras clave: Neoliberalismo. Financiación. Educación.

INTRODUÇÃO

Este artigo pretende discutir sinteticamente os problemas do financiamento educacional brasileiro,
particularmente agravados durante o governo Michel Temer (2014-2018), que se orienta, em nossa
avaliação, por uma clara opção por um modelo político e de gestão que busca atender aos interesses
do capital rentista em detrimento das políticas públicas, notadamente na política educacional, após
um ciclo virtuoso de expansão dos gastos em educação pública.

Trata-se de um texto de natureza qualitativa, ancorado em uma breve revisão de literatura sobre o
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processo de globalização e a ideologia neoliberal, seguido de reflexões acerca dos impactos destas
alternativas políticas e econômicas para a política educacional. Ele está fundamentado no constructo
teórico de autores da área de gestão da educação e na análise dos impactos da Emenda
Constitucional nº 95/2016 (BRASIL, 2016) no que diz respeito aos impactos desta lei para o alcance
das metas do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014).

As questões norteadoras deste artigo visam abordar exatamente estes aspectos: quais são os
condicionantes externos (conjuntura política e econômica) que influenciam esta questão Por que
acreditamos que os gargalos do financiamento aumentaram durante o governo Temer Por que a
educação pública no Brasil convive historicamente com o problema da falta de recursos adequados à
garantia de uma educação de qualidade Quais as saídas possíveis a este cenário de deterioração das
políticas educacionais São estes pontos que pretendemos desenvolver ao longo do texto, a título de
reflexão sobre as condições concretas da educação brasileira contemporânea.

1 CRISE DO CAPITAL, FUNDO PÚBLICO E DIREITOS SOCIAIS

O sistema capitalista passou a experimentar mais uma profunda crise cíclica de acumulação em
meados da década de 1970, provocada pela queda acentuada das margens de lucro, problemas
fiscais e uma crise financeira de proporções globais. Nos Estados Unidos, o fim do padrão ouro-dólar,
a elevação inflacionária e o aumento das taxas de juros de 5% para 20% ao ano provocaram o
descontrole financeiro dos países devedores, com destaque para os países latino-americanos que
haviam contraído volumosos empréstimos à taxas de juros flutuantes. Nesses países, a
desvalorização monetária e a descapitalização dos governos reduziram significativamente os recursos
para as áreas sociais, aumentando a miséria e a desagregação social (GOMES, 2014).

Sem condições de controlar a explosão da dívida externa e a aceleração inflacionária, os países da
América Latina se viram obrigados a aceitar o receituário neoliberal de diminuição do Estado proposto
pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, mediante processos de privatização,
abertura dos países ao capital estrangeiro, retirada de direitos trabalhistas e sociais, adoção de uma
politica monetária rigorosa e medidas fiscais restritivas em troca de auxílio financeiro e integração de
suas economias à nova ordem mundial que se construía, denominada de era da globalização
(BORÓN, 1998; MÉSZÁROS, 2002; MILIBAND, 1995; e WALLERSTEIN, 2001).

O que estava por trás destas recomendações dos organismos de representação do sistema capitalista
não era a reorganização econômica dos países endividados. Era mais uma estratégia do capital para
continuar maximizando suas taxas de lucro, recorrendo aos fundos públicos em prejuízo das garantias
sociais da maioria da população desses países. A crise de acumulação do capital fez com que seus
agentes se voltassem mais do que nunca para a utilização dos recursos públicos financiados pelos
contribuintes através dos mecanismos pouco transparentes de transferência orçamentária destes
governos (privatizações, pagamentos de juros das dívidas, abertura indiscriminada dos mercados ao
capital especulativo etc.), a pretexto da garantia de ajuda dos organismos multilaterais de
financiamento.

Reforçando tal perspectiva, Frigotto (2017, p. 28) considera que:

No momento em que a crise do sistema capitalista toma um caráter não mais
cíclico nem regional, mas universal, global e contínuo, e não tendo mais o
contraponto do socialismo, estabelece-se uma regressão nas relações sociais
e na educação. A referência não é mais a sociedade e menos ainda a esfera
pública, único espaço que pode garantir direitos universais. A referência agora
é o mercado, para o qual não há direitos, mas competição e a lei do mais forte.
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Países como o Brasil então aceitaram se submeter a estas exigências de subordinação política e
econômica, renunciando à defesa da sua soberania nacional e a construção de um Estado que
atuasse em favor de uma política de distribuição de renda, de políticas sociais equitativas e de defesa
das suas empresas nacionais, bem como das suas riquezas minerais e energéticas. Historicamente,
esta fase neoliberal ocorreu entre os anos de 1990 a 2003, durante os governos Fernando Collor
(1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Especialmente durante as duas gestões
Cardoso, inteiramente alinhado com os pressupostos teóricos neoliberais, o desmonte do Estado
nacional foi sua principal diretriz de ação (BIONDI, 2003).

Para Hermida e Lira (2018), a ideologia neoliberal tem como pressupostos os princípios a defesa do
individualismo, das virtudes do mercado, e a superexploração dos recursos naturais. Castelo (2013),
por sua vez, enfatiza que os defensores dessa ideologia costumam negar a origem das crises cíclicas
do capital, profundamente ligadas ao seu caráter de acumulação, quando proclamam que a origem da
crise está no crescimento do tamanho do Estado, controlado por categorias profissionais organizadas
que gozam de privilégios e vantagens injustificadas.

Foi nesse contexto de avanço da ideologia neoliberal que a educação passou por profundas
reformulações nos países de economia capitalista. Na educação, um conjunto de reformas começou a
ser implantada sob a orientação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) em diversos encontros internacionais, a exemplo da Conferência Mundial sobre
Educação para Todos em Jomtien (UNESCO, 1990) e da Conferência de Nova Delhi (UNESCO,
1993). Estes eventos foram patrocinados pelo Banco Mundial.

Na América Latina, os governos do Chile (1980), México (1991), Argentina (1992), Bolívia (1994),
Colômbia (1993) e do Brasil (1995) promoveram reformas na educação com base nestas
“recomendações”. Souza e Faria (2004) sugerem que estas reformas educacionais estavam
sintonizadas com os princípios neoliberais, transformando a educação em um bem de consumo,
descentralizando os sistemas e adequando a formação dos sujeitos à logica da precarização dos
empregos imposta pela economia globalizada.

No Brasil, o lançamento do Plano Nacional de Educação para todos (1993-2003) simboliza a
influência dos organismos internacionais sob a perspectiva neoliberal. De igual modo, a promulgação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996a), seguidas pelas legislações,
decretos, medidas provisórias, parâmetros curriculares e o Plano Nacional de Educação (2001), com
vetos aos artigos que tratavam do financiamento, fazem parte do processo de reformulação do
sistema educacional brasileiro com base em uma visão mercadológica e funcional orientado pelas
concepções ideológicas neoliberais (SILVA JÚNIOR, 2002, p. 78). Sobre a importância do PNE para o
planejamento e a gestão da educação, trataremos disto mais adiante.

As consequências da implantação das políticas neoliberais na América Latina e no Brasil, como o
desemprego acentuado, o descontrole inflacionário, intenso processo de desindustrialização e uma
severa recessão econômica levou estas políticas ao descrédito e possibilitou a eleição de governos
com perfil de esquerda na América Latina (HERMIDA; LIRA, 2018), mais preocupados com a criação
de políticas sociais e de distribuição da riqueza gerada.

Os governos Lula da Silva (2003-2010) e o primeiro governo Dilma Rousseff (2011-2014), do Partido
dos Trabalhadores (PT) foram eleitos nesse clima de descontentamento da população com as
consequências dos ajustes neoliberais e orientaram suas gestões no sentido da promoção de
políticas sociais, não obstante a manutenção da política macroeconômica baseada no tripé de metas
de inflação, câmbio flutuante e metas de superávit primário herdada da gestão Cardoso. Durante
esses anos, as taxas de desemprego confluíram para percentuais abaixo de dois dígitos, o Produto
Interno Bruto (PIB) manteve-se na média de 6,5% com significativa valorização das commodities,
revitalização da indústria naval, linhas de crédito e estímulos fiscais às indústrias nacionais. Políticas
de cunho social foram criadas ou fortalecidas (como o Programa Bolsa Família, o Minha Casa Minha
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Vida, Luz para Todos, a expansão do crédito consignado, dentre outras ações importantes).

Entretanto, uma nova crise do sistema capitalista originada em 2008, de proporções semelhantes à
grande Depressão de 1873 a 1896, inicia uma nova onda conservadora pelo mundo, fortalecendo
novamente as teses neoliberais de redução do Estado e da retirada dos direitos trabalhistas e sociais,
precarizando ainda mais os escassos empregos existentes, desestabilizando governos e
desestruturando parques industriais e economias inteiras com os novos tipos de arranjos econômicos
na atual etapa de financeirização capitalista (POCHMANN; MORAES, 2017, p. 14).

Esse fato ajuda a explicar por que o conjunto de políticas sociais implantadas no Brasil desde 2003
sofreu forte interrupção. O país mergulhou em uma forte recessão econômica, que desarticulou a
base de sustentação do governo Dilma Rousseff, provocou altas taxas de rejeição à sua gestão e
criou as condições para a deflagração do processo de impeachment de 2016, capitaneado por um
consórcio conservador e reacionário composto pela classe política no Congresso Nacional,
representantes do poder judiciário, do capital financeiro, do empresariado nacional e do monopólio de
grandes empresas de comunicação (MONTEIRO; SANTANA, 2017; SOUZA, 2017).

O vice-presidente da República, Michel Temer, também presidente do PMDB, o maior partido político
da base de sustentação do governo, desempenhou papel central na conspiração que isolou
politicamente a presidente em uma aliança questionável com o presidente da Câmara dos Deputados
Eduardo Cunha, do mesmo partido.

Em termos objetivos, a deposição do governo Rousseff significou a ofensiva indisfarçada do capital
financeiro sobre o Estado brasileiro, com o objetivo principal de continuar subtraindo recursos públicos
para a continuidade das suas ilimitadas necessidades de lucro, também oportunizadas pela
apropriação direta dos recursos energéticos nacionais, especialmente o petróleo, cada vez mais
escasso no mundo e que está na origem central dos diversos conflitos bélicos das últimas décadas.

A seguir, após uma breve discussão sobre os mecanismos de financiamento da educação brasileira
na atualidade, serão mencionados de que modo o governo Temer tomou seguidas medidas que
demonstram claramente sua associação aos princípios básicos da ideologia neoliberal, enfatizando as
consequências negativas, sobretudo, para a educação.

2 OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO E OS IMPASSES AO SEU FINANCIAMENTO

A educação brasileira sempre vivenciou problemas crônicos de financiamento. Ao longo dos anos,
diversas tentativas legais de garantia de subsídios financeiros foram implementadas, mas em sua
grande maioria foram descumpridos pelos gestores públicos de todas as esferas de governo sem
maiores consequências administrativas, embora com evidente prejuízo para a qualidade dos sistemas
educacionais. Não é possível descrever como esta temática foi tratada historicamente no espaço
deste artigo, pois os esforços para dotar o país de instrumentos de financiamento para a área da
educação datam do período colonial, atravessando o período monárquico, imperial e republicano em
circunstâncias e contextos distintos (CALLEGARI, 2008; GEMAQUE, 2004; PEREIRA, 2007; PINTO e
ADRIÃO 2006).

Mas é possível destacar que na vigência do período republicano a questão do financiamento
educacional esteve presente nos dispositivos constitucionais, excetuando-se a Constituição Federal
de 1937. Pode-se afirmar, com segurança, que foi apenas a partir da Constituição Federal de 1988
(BRASIL, 2013), com uma nova vinculação legal estabelecida para a educação com a obrigatoriedade
da aplicação de percentual da Receita Líquida de Impostos (18% para a União e 25% para estados e
municípios, complementado pelo Salário Educação, originado da tributação de 2,5% das folhas de
pagamento das empresas).
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Contudo, logo a descapitalização do Estado brasileiro com a elevação do déficit público e os
percentuais tímidos de crescimento econômico demonstraram que a vinculação constitucional era
insuficiente, agravadas pelas distorções regionais e pela ausência de transparência na destinação das
receitas. Por isso, durante o governo Fernando Henrique, em 1996, foi criado o mecanismo contábil
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(Fundef) que estabelecia a subvinculação de recursos para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1996a).
Sobre o Fundef, Lira (2016, p.154-155) destaca que:

Em cada estado, o FUNDEF foi composto por recursos do próprio Estado e de
seus Municípios, sendo constituído por 15% do: Fundo de Participação do
Estado (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Recursos relativos à
desoneração de exportações, de que trata a Lei Complementar nº 87/96; e
Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações
(IPI-exp.). Os recursos do FUNDEF eram redistribuídos automaticamente aos
Estados e aos seus Municípios proporcionalmente ao número de matrículas no
Ensino Fundamental das correspondentes redes de ensino, constatados no
censo escolar realizado pelo ministério referente ao ano anterior.

O Fundef foi essencial para universalizar as matrículas do Ensino Fundamental, redistribuir os
recursos existentes, fortalecer os conselhos de controle social e de fiscalização das receitas aplicadas
e também elevou os valores nominais das remunerações do magistério, especialmente nas regiões
norte e nordeste. Como pontos negativos, ele implicou na desarticulação das demais etapas e
modalidades da Educação Básica, estimulando uma municipalização precarizada nas cidades, que
foram obrigadas a atender uma demanda maior de matrículas com a contrapartida de recursos aquém
das suas necessidades, posto que o Fundef, de fato, não acrescentou novas receitas para a
educação.

Com o fim do Fundef, foi promulgado o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) responsável pela subvinculação das
receitas obrigatórias para a Educação Básica, dispositivo legal mais amplo do que o modelo anterior.
No caso da União, desta vez sua contrapartida não poderia ser inferior a 10% do valor total investido
no fundo (BRASIL, 2006).

De acordo com Pinto (2010), o Fundeb representa um importante avanço para a educação em
comparação com o extinto Fundef. Primeiramente, por abarcar o conjunto da Educação Básica,
incluindo suas modalidades, ao contrário do Fundef que financiava apenas o Ensino Fundamental. Na
vigência do Fundeb, as matrículas para a Educação Básica foram expandidas com um aporte maior
da União, diferente do que acontecia antes quando o governo federal sequer respeitava o custo-aluno
definido por ele próprio.

O aumento dos gastos com a educação também foi realizado em outros níveis e modalidades,
principalmente com a expansão dos Institutos de Educação e as Universidades Públicas, além de
programas governamentais de estímulo às matrículas no setor privado, a exemplo do Fies e do
Prouni.

Outro passo importante no sentido de melhorar a qualidade da educação nacional foi dado com a
realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE) no final do governo Lula, em 2010. A
CONAE apresentou a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE), que só foi sancionado no
final do primeiro governo Rousseff, em 2014, depois de quatro anos tramitando no Congresso
Nacional. A participação ativa dos segmentos organizados da educação, apresentando emendas e
interferindo positivamente com o texto final da lei, foi fundamental.
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A criação do Plano Nacional de Educação está devidamente prevista na Constituição de 1988 em seu
artigo 214, reformado depois pela Emenda à Constituição 59/2009. É função dos Planos de
Educação:

Articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das
diferentes esferas federativas que conduzam a:

I - Erradicação do analfabetismo;

II - Universalização do atendimento escolar;

III - Melhoria da qualidade do ensino;

IV - Formação para o trabalho;

V - Promoção humanística, científica e tecnológica do País.

VI - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do produto interno bruto (BRASIL, 2013).

Para os fins propostos neste artigo, é pertinente fazer algumas observações a respeito do inc. IV, da
Constituição, que determina “o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do produto interno bruto” (idem), artigo nunca regulamentado pelo
Congresso Nacional até então. Por esse dispositivo, ficando o Estado brasileiro obrigado a definir
metas de aplicação das receitas na educação tomando como parâmetro os valores do PIB, é evidente
a constatação de que as receitas destinadas à educação até então estavam abaixo do que define a
própria Carta Magna, considerando que as transferências constitucionais serem sujeitas à
contingenciamentos, manobras contábeis e desvios de finalidades por parte dos gestores públicos.

No PNE, a meta nº 20 se refere diretamente ao financiamento educacional necessário para garantia
de um padrão mínimo de qualidade, objetivando “atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do
Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a
dez por cento do PIB ao final do decênio” (BRASIL, 2014, p. 83).

Para alcançar estas metas, o PNE prevê algumas estratégias importantes, como “aperfeiçoar e
ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação (20.2) da contribuição social do
salário-educação”, “destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo [...], a parcela
da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural
e outros recursos” (20.3).

Já quanto aos objetivos para alcançar um padrão mínimo de qualidade, eles estão expressos nos
itens 20.6 e 20.7, a saber:

20.6. no prazo de dois anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo
Aluno-Qualidade inicial (CAQi), referenciado no conjunto de padrões mínimos
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado
com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de
ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a
implementação plena do Custo Aluno Qualidade (CAQ);
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20.7. implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para o
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação
básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de
gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do
pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material
didático-escolar, alimentação e transporte escolar (Ob. Cit).

Seguem algumas outras observações sobre a concepção do Custo Aluno Qualidade Inicial e Custo
Aluno Qualidade mencionados acima.

O Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) é uma criação dos pesquisadores ligados à Campanha
Nacional de Educação, que enumera tecnicamente quais os insumos (elementos) necessários que
fariam parte da “composição” de uma escola de qualidade. O CAQi relaciona quais os as condições
estruturais, os recursos didáticos e pedagógicos e a estruturação de uma carreira apropriada dos
profissionais da educação, com salários dignos e consistentes etapas de progressão horizontal e
vertical de professores e dos funcionários das escolas. Nessa metodologia, a lógica de destinação
dos recursos para a educação não inicia pelo orçamento disponível dos governos, mas específica
detalhadamente quais os insumos básicos que caracterizam uma escola de qualidade para em
seguida, determinar o seu custo (EDNIR, M; BASSI, 2009).

Legitimando a proposta da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o Conselho Nacional de
Educação aprovou o Parecer n. 8/2010, que normatizou quais seriam os padrões mínimos de
qualidade previstos no art. 214, inc. VI da Constituição Federal com base na metodologia proposta
pelo CAQi, que ganhou força de lei na meta 20 do PNE de 2014.

Foi também com base na metodologia do CAQi que foi calculado o percentual de 10% do PIB a ser
investido em educação até o fim da vigência do PNE, lançando mão das receitas extras derivadas do
acompanhamento da arrecadação do salário-educação e da exploração de petróleo e gás natural,
além de outras fontes de receitas, que em sentido geral, significariam um maior comprometimento
orçamentário do governo federal com a educação.

A Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação (FINEDUCA) e a
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, através da publicação de uma nota técnica conjunta
estimaram que em 2014 o país investia aproximadamente 5,4% do PIB em educação, sendo
necessários mais cerca de R$ 60 bi anuais em valores de 2016 para que a meta de 10% fosse
alcançada.

Contudo, todos os esforços para assegurar uma educação de qualidade esbarraram no
recrudescimento neoliberal do governo Temer, que tão logo assumiu e aprovou um conjunto de
medidas de contenção do gasto público nas áreas sociais e desarticulou os esforços estatais vistos
anteriormente. Em matéria de financiamento, comentaremos sucintamente os efeitos práticos das
ações do governo para a educação.

3 O GOVERNO MICHEL TEMER E A EDUCAÇÃO

A redução dos recursos orçamentários para a educação e os contingenciamentos subsequentes tem
sido uma constante desde a posse do governo Temer na presidência da República em maio de 2016,
denotando que a área não é prioridade para a gestão federal. As receitas para manutenção e
desenvolvimento da educação básica, a complementação dos valores para custear o Piso Salarial
Nacional do magistério dos estados que não podem garantir os valores definidos legalmente, as
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verbas para investimentos e custeios das Universidades Públicas e Institutos Federais, os programas
e projetos de apoio estudantil, todas foram drasticamente reduzidas no decorrer do atual período
presidencial.

A própria metodologia do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) presente no PNE foi questionada pela
gestão Temer, com a criação do Comitê Permanente de Avaliação de Custos da Educação Básica
(CPACEB). Na verdade, uma manobra para impedir a aplicação dos R$ 50 bi necessários para
alcançar as metas do Plano.

Mas a principal medida aprovada pelo governo Temer no Congresso Nacional, a Proposta de Emenda
Constitucional nº 241/2016[i], doravante Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016, inviabiliza não
apenas o cumprimento das metas do PNE, mas representa a paralisação de todas as políticas sociais
e os investimentos públicos para os próximos vinte anos, tempo de vigência da lei.

Esta EC dispõe sobre o Novo Regime Fiscal, que limita o crescimento do gasto primário à inflação do
ano anterior, ocorrida pelas estimativas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA)
calculados pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em caso dos seus limites serem
descumpridos, os reajustes salariais, a criação de cargos, alterações de estrutura de carreira ou
admissão de servidores públicos serão proibidos.

A Emenda foi aprovada com forte resistência dos segmentos organizados da sociedade que
defenderem políticas públicas das áreas sociais, e durante sua tramitação no Congresso Nacional
provocou severas críticas e análises por parte de estudiosos e entidades, demonstrando a gravidade
da sua aprovação para a maioria da população brasileira.

Pouco antes da sua aprovação em votação no Senado Federal, por exemplo, o consultor legislativo
Vieira Júnior considerou que a Emenda Constitucional abolia as cláusulas pétreas previstas nos
incisos II, III e IV do § 4º do art. 60 da Constituição Federal, “que se referem, respectivamente, ao voto
direto, secreto, universal e periódico; à separação de Poderes e aos direitos e garantias individuais”,
estando “presentes os requisitos constitucionais” para a proposição de uma ação direta de
inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal (VIEIRA JÚNIOR, 2016, p. 46).

Apelidada de “Lei do teto dos gastos públicos”, sua lógica é evidente: embora congele os
investimentos públicos com prejuízos imprevisíveis para as áreas sociais, mantém intocáveis os
pagamentos dos encargos e juros da dívida pública, que somente em 2017, consumiu 47% de todo o
orçamento do governo federal. É o que interpreta Amaral (2016), que faz a análise de que mesmo que
o país recupere um padrão mínimo de crescimento econômico, esses valores arrecadados não seriam
destinados à saúde, educação, previdência social ou à seguridade social, mas iriam diretamente para
o pagamento dos encargos da dívida pública, rubrica não afetada pela lei.

Em parecer elaborado conjuntamente, o Grupo Técnico Institucional de Financiamento do SUS, a
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e o Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social estimaram, antes mesmo da sanção
presidencial do governo, que a aprovação da PEC nº 55 resultará em perdas aproximadas já nos
primeiros dez anos de vigência da lei, de R$ 58, 5 bi para área da educação, R$161,04 bi para a
saúde e R$ 125 6 bi para a Assistência Social, um valor global de cerca de R$ 345,14. A Associação
Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação (FINEDUCA) e a Campanha Nacional
pelo Direito à Educação também se posicionaram contrariamente à aprovação da lei, indicando os
graves prejuízos ao cumprimento das metas educacionais previstas no PNE de 2014 (2016).

A aprovação dessa Emenda, sem dúvida, padece de absoluta falta de legitimidade, uma vez que o
governo Temer impõe à sociedade um projeto de país de matriz neoliberal que não foi aprovado pela
opinião pública. As candidaturas que apresentaram propostas desta natureza foram derrotadas nas
eleições presidenciais de 2002, 2006, 2010 e 2014 por programas de governo que apontaram
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caminhos diferentes, de fortalecimento das políticas sociais sob a salvaguarda de um Estado mais
presente na indução do desenvolvimento econômico, da distribuição das riquezas e na geração de
empregos.

Na realidade, diversas metas do PNE já não foram alcançadas nos prazos intermediários para seu
cumprimento de um a dois anos após a promulgação do Plano. Tratam-se das metas 01 (que visava a
universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade),
a meta 03 (de universalização do atendimento escolar para a população de quinze a dezessete anos)
e a meta 9 ( pretendia a elevação a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou mais
para noventa e três inteiros e cinco décimos por cento).

Outras metas também estão ameaçadas de não serem atingidas. As metas 11 (triplicação das
matrículas da educação profissional técnica de nível médio), 12 (ampliação da taxa bruta de matrícula
na educação superior), 13 (ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente da
educação superior), 14 (elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação), 15 (formação
específica dos professores da Educação Básica em nível superior) e obviamente a meta 20 (que
dispõe exatamente sobre o financiamento). Todas estas metas que são dependentes de aporte maior
de recursos para serem viabilizadas também não passarão de intenções, caso o quadro continue
como está.

O governo Temer também aprovou projetos que significaram a diminuição dos recursos previstos
inicialmente para a concretização das metas do PNE como a mudança do regime de partilha dos
royalties do petróleo do fundo social do pré-sal, que não serão mais destinados a esta finalidade. O
governo tem promovido mudanças no regime de cessão onerosa da Petrobras, transferindo a
exploração desta estratégica riqueza energética em fonte de lucros para as petrolíferas internacionais,
desrespeitando diretamente a soberania nacional e subordinando o país aos ditames dos interesses
estrangeiros (MONTEIRO; SANTANA, 2017).

Outras atitudes da gestão podem ser mencionadas para demonstrar que o governo Temer assumiu
uma postura completamente oposta ao que vinha sendo realizado nos últimos anos, extinguindo
políticas públicas exitosas na educação (a exemplo do fim do Programa Ciências sem Fronteiras) e
das consequências da redução dos recursos orçamentários (como a diminuição abrupta de recursos
para a ciência e tecnologia, a suspensão dos concursos públicos para as Universidades e Institutos
Federais, o fim da políticas de expansão dos campis) ou estimulando movimentos direitistas e
ultrarreacionários, a exemplo da Escola sem Partido, que conta com a conivência do Ministério da
Educação em suas atividades criminosas contra a liberdade de ensino, intolerante a um modelo de
educação de base crítica e progressista.

A seguir, será feita uma síntese das discussões apresentadas neste artigo bem como indicar qual a
alternativa de financiamento possível em meio a esta conjuntura de desmonte da educação pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não parecem restar dúvidas sobre quais as bases políticas e ideológicas o presidente Michel Temer
orienta sua gestão ilegítima, priorizando, acima de tudo, os interesses do capital especulativo
internacional, que por sua própria natureza é inteiramente contrário a qualquer concessão das fatias
dos seus lucros ilimitados e insaciáveis à imensa maioria da população trabalhadora.

O PNE referendado pela sociedade em duas Conferências de Educação (2010 e 2014) foi construído
com o propósito de ser uma ferramenta legal para que a educação brasileira pudesse chegar a um
patamar de qualidade mínimo, em que cada meta colaboraria para que as etapas e modalidades
confluíssem de maneira articulada. Após o Golpe do Impeachment de 2016, as estâncias de
acompanhamento do Plano, como o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional também se
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tornaram alvos de esvaziamento das suas funções e foram logos descaracterizados pelo governo com
a substituição dos titulares e a pressão para a saída de várias das entidades representativas da
Educação Básica e Superior.

A EM 95/2016 junto com outras estratégias de desconstrução das condições de financiamento do
PNE minaram as possibilidades de execução das metas propostas, mesmo com a firme resistência
dos segmentos educacionais organizados.

Entretanto, esses segmentos organizados têm pressionado para evitar a completa ineficácia do PNE,
e do ponto de vista técnico, indicaram uma possibilidade de alocação de receitas que poderiam
compensar os recursos perdidos, ao menos, para o cumprimento das metas da Educação Básica.
Está em discussão no âmbito do Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 15 de
2015, a PEC 15/2015 que torna permanente o mecanismo do Fundeb, com acréscimo de receitas por
parte do governo federal e dos estados e municípios. Atualmente, o Fundeb é o principal mecanismo
de financiamento da Educação Básica, que perderá sua vigência em 2020, oportunidade em que será
extinto ou substituído por outro meio de alocação de recursos.

Quando da tramitação da PEC 55/2016, depois transformada na EM 95/2016, entidades como a
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME), a Campanha Nacional Pelo Direito à Educação e a Associação
Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (FINEDUCA) conseguiram retirar os recursos
que compõem o Fundo dos limites impostos, abrindo a possibilidade concreta de, por meio desse
mecanismo, ampliar os recursos disponíveis a partir de 2020.

Claro que isso depende da capacidade de mobilização da sociedade brasileira, assim como da
conjuntura política e econômica dos próximos dois anos, mas não deixa de ser uma alternativa para a
recomposição das receitas orçamentárias com vistas à concretização de parte das metas do Plano
Nacional de Educação em vigor. A primeira audiência pública que trata desta questão ocorreu em
abril de 2018, na Câmara dos Deputados em Brasília.

Ainda neste ano de 2018, as entidades educacionais precisarão fazer frente à proposta orçamentária
que será encaminhado pelo governo federal para 2019, que está sendo elaborado com base nas
disposições legais da EM 95/2016, e que caso seja aprovada conforme os objetivos da gestão Temer,
significará mais um ano de perdas para a educação brasileira. O momento histórico é de mobilização.

[i] No Senado Federal, a PEC recebeu o nº 55/2016.
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