
O preço da universidade  
 
O Ministério da Educação abriu inscrições para a realização de concursos públicos em todo o país, 
visando a contratação de mais 4 mil professores nas universidades federais.  
 
Tão logo anunciados os concursos, lideranças dos docentes apressaram-se a dizer que o número 
de professores a serem contratados deveria ser o dobro. Sempre que se fala em educação neste 
país, qualquer que seja o nível de ensino, da pré-escola à pós-graduação, costuma-se se reduzir 
tudo a quantidades, e pouco se fala em qualidade e na relação custo-benefício.  
 
Repete-se até a exaustão que o Brasil investe pouco em educação, e talvez em razão de tanta 
insistência isto é tomado como verdade inquestionável. Não é. Se comparado com os padrões 
mundiais, como porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB), o gasto nacional com educação 
pública não pode ser considerado baixo. O Brasil despende 4,3% do PIB no sistema público de 
educação, enquanto a média dos países mais desenvolvidos, reunidos na Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é de 4,9%. E mais, a título de comparação: 
Japão, Alemanha e Irlanda investem em educação uma porcentagem, menor que a do Brasil.  
 
A Constituição estabelece de forma impositiva que 18% das receitas federais e 25% das estaduais 
e municipais sejam aplicadas em educação. É pouco? Como em quase tudo o que diga respeito ao 
dinheiro que o contribuinte coloca nas mãos do governo, também em matéria de educação 
gastamos mal. Isto sem falar na enorme parcela desses recursos que escoa pelo ralo da corrupção 
antes de chegar ao destino, a sala de aula.  
 
Anos atrás, calculou-se que, de cada R$ 10 destinados à educação, somente R$ 3 eram 
efetivamente nela aplicados, o restante nutria a burocracia ou engordava o bolso dos corruptos. 
Como quer que seja, o problema da baixa qualidade dos investimentos públicos, que não se 
circunscreve ao sistema educacional, é histórico e tão antigo quanto a corrupção na esfera 
governamental.  
 
Um aluno da universidade pública brasileira custa aos contribuintes 12,7 vezes mais que um aluno 
da rede pública de ensino fundamental: R$ 11.480 para R$ 905 ao ano em valores de 2003. No 
México, país da OCDE no qual este relação é a maior, ela é de 3,2 vezes.  
 
Tem mais: apesar de seu custo, as universidades federais brasileiras têm uma das piores relações 
professor-aluno do mundo: um professor para 16 alunos. Na França, ele é exatamente o dobro: 
um para 32. Quanto à qualidade do ensino fornecido, melhor sequer comparar.  
 
Não se critica aqui a abertura de concursos para contratar mais professores para a universidade 
pública. Mas o fato oportuniza uma reflexão sobre o custo, a qualidade do investimento, e o 
retorno que a instituição dá à sociedade que paga tão caro por ela. Este é um bom momento para 
tanto. 
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