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“O Brasil é um caso singular de prioridade equivocada.” A afirmação é do ex-ministro da Fazenda, 
Maílson da Nóbrega, ao comparar os investimentos públicos em idosos e crianças. “Gasta-se em 
previdência duas vezes e meia o valor do investimento em educação”, diz. 
 
Economista por formação, Nóbrega trabalhou no Banco do Brasil, no setor público e hoje é um dos 
sócios da Tendências, empresa de consultoria econômica e política. Como ministro, atuou na 
presidência do Conselho Monetário e integrou os boards do FMI, do Banco Mundial e do BID.  
 
Em seu mais recente livro, O futuro chegou (Editora Globo), ele mostra os motivos pelos quais o 
Brasil ainda apresenta baixos índices de desenvolvimento social e econômico. E na entrevista 
abaixo, concedida exclusivamente para a Profissão Mestre, Nóbrega aponta onde está o problema 
quando se trata de verba para a educação. Confira. 
 
Profissão Mestre – O futuro chegou também para a educação? 
 
Maílson da Nóbrega – Não sou educador, embora tenha ensinado em alguns momentos da minha 
vida. Acho que minha idéia de que o futuro chegou é de que nós começamos a trilhar um caminho 
novo, que vai levar o Brasil a explorar todo o seu potencial. Esse título tem uma contradição: o 
futuro nunca chega. A idéia é que os sinais desse futuro já estão presentes aqui, nas crenças da 
sociedade, nas instituições. Eu diria que no caso da educação, menos, pois hoje as elites se 
preocupam mais com política industrial do que com educação. 
 
PM – Mas essa situação já ocorre há muito tempo, não? 
 
MN – Isso é um cacoete do nosso passado. O Brasil é um dos poucos casos no mundo de um país 
que conseguiu ultrapassar um certo estágio na sua história, do ponto de vista da economia e da 
sociedade. Ou seja, já não é um país subdesenvolvido, pobre.  
 
Como disse Fernando Henrique Cardoso, o Brasil é um país injusto. Nosso passado deixou raízes, 
e nessa trajetória a educação foi muito negligenciada. Eu diria que o papel da educação num 
processo de desenvolvimento é fundamental para os países que dão certo. E isso deriva das 
nossas origens, da formação da sociedade brasileira, totalmente influenciada pelo Estado 
português, pela sociedade portuguesa.  
 
Num passeio histórico, herdamos o centralismo, o privilégio, o patrimonialismo e uma 
dependência estatal que chega a ser mórbida. Tudo isso levou a um modelo de desenvolvimento 
em que a educação não tinha papel relevante, pelo menos não na cabeça das pessoas que 
formularam esse modelo.  
 
Talvez o grande resumo desse processo seja o atual Presidente da República, que até hoje se 
vangloria de nunca ter estudado. Na época do Lula, que é um homem inteligentíssimo, de uma 
enorme intuição – ele não chegou lá por acaso –, realmente não precisava estudar. No Brasil do 
passado era possível uma família de pobres, analfabetos, migrar para São Paulo. Um dos filhos 
virava engraxate, depois torneiro-mecânico, depois líder sindical, etc., e depois Presidente da 
República. É algo fascinante, mas que dificilmente se reproduzirá no Brasil. Mesmo que o futuro 
não tenha chegado na dimensão que a gente precisa no campo da educação, um torneiro-
mecânico terá de atender certos requisitos de conhecimento. 
 
PM – Por que isso não acontecerá mais ou dificilmente se repetirá? 
 
MN – Porque naquela época não havia a competição interna e externa; isso era praticamente 
inexistente.  



Aí não vai nenhum preconceito contra o presidente, até porque eu poderia dizer que sou um 
desses exemplos. Sou originário de uma família muito pobre. Meus pais são quase analfabetos. 
Nenhum deles concluiu o curso primário; meu pai é alfaiate, minha mãe é costureira e eu fiz uma 
carreira, a meu ver, bem-sucedida porque consegui ingressar em um dos canais que eram 
geradores de mobilidade social, o Banco do Brasil. Naquela época, você podia entrar no banco, 
tornar-se gerente, diretor, presidente, sem nenhuma exigência, a não ser a educação formal.  
 
O banco tinha duas características, a primeira é que bastava você passar no concurso. O 
pressuposto era de que você sabia as matérias que constituíam a base da seleção: Português, 
Inglês, Francês, Matemática, Contabilidade e Datilografia. Tinha de ser um bom datilógrafo. A 
segunda característica é que não podia entrar mulher. O BB não admitia mulher! Entrei na 
instituição em 1963. Mulheres só foram admitidas depois de uma lei de 1967.  
 
Hoje, para se fazer uma carreira desse tipo, primeiro é necessário um curso secundário. Depois, 
para ascender profissionalmente, tem de ser o melhor. Fiz curso superior, não por estímulo da 
organização, mas porque percebi (já casado e com dois filhos) que estava vindo um mundo novo, 
que requereria mais conhecimento, mais qualificação. Fui mais influenciado pelo ambiente em que 
vivia na época, Brasília, do que propriamente por um mecanismo de competição interna que me 
induzisse a isso. O que não é o caso hoje. 
 
PM – A verba anual para a educação é de responsabilidade do Ministério da Fazenda? 
 
MN – Todas as verbas passam pelo Ministério da Fazenda. Você pode dizer que tem verbas que 
esse ministério controla por um processo e atraso institucional no Brasil, e outras que ele não 
controla. A rigor, o Ministério da Fazenda não deveria controlar nenhuma verba. Os países 
avançados institucionalmente trabalham dessa forma e o Brasil está caminhando nesse sentido: 
elabora-se um orçamento – pelo qual a sociedade estabelece suas prioridades –, e ele é aprovado 
pelo Congresso. Os parlamentos nasceram de questões orçamentárias.  
 
PM – Os investimentos em educação são baixos, razoáveis ou altos no Brasil? 
 
MN – O País investe em educação, como proporção do PIB, mais do que a Coréia. Investe mais do 
que a China. Investe tanto quanto o Reino Unido. O que temos aqui é uma distorção na aplicação 
desses recursos.  
 
Essas verbas, sobretudo federais, vão essencialmente para o ensino de terceiro grau, enquanto 
que nos países que deram certo, além de terem investido em educação, aplicaram-nas 
principalmente nos níveis fundamental e médio.  
 
Aliás, a Coréia é um bom exemplo. Seu êxito se deu essencialmente com investimentos corretos 
em educação. Ela universalizou o ensino fundamental nos anos 60. O Brasil está fazendo isso 
agora, na virada do século. Por volta de 1800, os EUA já eram um dos países mais alfabetizados 
do mundo.  
 
Na Coréia, em média 80% dos recursos públicos são investidos na educação fundamental. Aqui no 
Brasil, metade dos gastos públicos em educação vai para o ensino superior. E como é um sistema 
de muita competição, acaba que os melhores cursos são abocanhados pelos filhos das famílias 
mais abastadas, e isso significa um fator de concentração de renda.  
 
Atualmente, inclusive, a nossa prioridade é para o idoso; continua sendo para ele. Não é para a 
criança. Se você olhar os programas sociais no Brasil, gasta-se 28% do PIB em programas sociais. 
Mais de 80% é destinado à aposentadoria. Menos de 10% dos idosos vivem em famílias pobres. 
Mais de 50% das crianças vivem em famílias pobres. Então, a prioridade teria de ser... 
 
PM – Essa é a democracia às avessas que o senhor fala? 



 
MN – Exatamente. O Brasil é um caso singular de prioridade equivocada. Nada contra os idosos, 
pois pelo padrão brasileiro já sou um deles, já passei dos 60 anos, mas a prioridade teria de ser a 
educação das crianças.  
 
Há um estudo recente feito pelo Banco Mundial, apresentado em um seminário em São Paulo, por 
um historiador americano. É dele a expressão “Robin Hood às avessas”, a qual mostra que a 
aposentadoria média no Brasil equivale a 120% da renda per capita. Nos EUA, 30%.  
 
Outro dado chocante é que a Coréia investe em educação três vezes os gastos previdenciários. O 
Brasil gasta em previdência duas vezes e meia o valor do investimento público em educação.  
 
PM – Esse “Robin Hood às avessas” é algo intencional? 
 
MN – Não, isso vem das nossas origens. Se você olhar a formação brasileira, ela é caracterizada 
por uma formação de privilegiados, desde as capitanias hereditárias. Ou seja, até o século XVI, 
início do século XVII, a parte rica das Américas era o sul, não o norte, porque a riqueza naquela 
época se originava de ouro, prata (nas colônias hispânicas) e açúcar no Brasil.  
 
Então, o que era preciso? Ter uma concessão do rei para explorar uma das atividades e comprar 
escravos. E era um tipo de regime econômico que não requeria qualificações nem instituições. 
Nessa época, as colônias do norte cultivavam produtos de subsistência para a propriedade 
familiar, enquanto aqui eram propriedades latifundiárias, as plantations.  
 
Em 1800, como mostro no meu livro, com base em estudos estatísticos, a renda per capita 
brasileira era semelhante a dos Estados Unidos. O que fez com que, a partir do século XIX, eles 
decolassem junto com o Canadá, do resto da América Latina? Fundamentalmente, uma 
conjugação de investimentos corretos em educação e instituições. Instituições que preservaram o 
direito de propriedade; criaram mecanismos para que os contratos fossem respeitados.  
 
Claro que eles (EUA) tiveram sorte, eram um país de muito mais recursos naturais do que nós, 
precisaram andar milhares de quilômetros para ter o primeiro obstáculo (montanhas rochosas). 
Lá, o ferro está perto do carvão. Enfim, uma série de vantagens naturais.  
 
Os americanos também têm seu lado negro da escravidão, do apartheid, da segregação, mas eu 
diria que fundamentalmente seu êxito está muito associado à educação, como estão os êxitos da 
Coréia e da China.  
 
PM – O que esses países têm a ensinar para o Brasil no que se refere à educação?   
 
MN – Ainda hoje nosso cacoete intervencionista compara a China com o Brasil, do câmbio alto e 
juro baixo. Vê-se grandes economistas em nosso país atribuindo o êxito da China a coisas desse 
tipo, juro e câmbio. Esquecem que ela é um grande exemplo de investimento correto em 
educação. Tem uma série de coisas que não podem ser comparadas entre esses dois países, até 
porque a China é um país autoritário, porém, mesmo sendo comunista, já se livrou de 
preconceitos ideológicos que ainda estão na corporação da educação brasileira.  
 
Enquanto o Itamaraty, recentemente, fez a bobagem de dispensar o Inglês na prova de ingresso 
da carreira diplomática, a China, ano passado, baixou uma lei tornando obrigatório o ensino desse 
idioma, quatro horas semanais, a partir da terceira série do ensino fundamental.  
 
A China também tem 200 mil estudantes fazendo cursos de pós-graduação na Europa e nos EUA; 
forma por ano dez vezes mais engenheiros que os Estados Unidos e agora, em novembro, 
inaugurou o campus da Universidade de Nottingham em seu território.  



É uma universidade estrangeira, funcionando na China e associada a uma empresa estatal, e que 
escolhe o próprio currículo. Suas aulas são em Inglês, o curso é pago – US$ 6.200/ano, dez vezes 
o custo de uma universidade comum – e quem emite o diploma é a Universidade de Nottingham.  
 
Recentemente fizeram a primeira eleição para a presidência do diretório e foi eleito um inglês, que 
resolveu estudar na China. O Partido Comunista olha muito de perto as eleições desses diretórios. 
Existe um braço do PC, a Juventude Comunista Chinesa, que controla essas organizações. Aqui no 
Brasil não teria nem começado, muito menos num governo do PT. Aqui é proibido contratar 
professor estrangeiro. Eu duvido que o governo brasileiro admitisse uma universidade estrangeira 
que estabelecesse suas próprias regras curriculares. 
 
PM – O culpado por um professor não dispor de um salário um pouco melhor é o Ministro da 
Fazenda? No caso do atual governo, Antônio Palocci? 
 
MN – Não, o Ministério da Fazenda não exerce nenhuma política setorial. O MF, a rigor, é 
responsável por uma política fiscal e por parte das negociações internacionais do País, da política 
fiscal. Basicamente, da parte tributária (arrecadação) e das despesas do Brasil. Nosso atraso 
institucional ainda diz que o orçamento é o culpado, mas o dia que ele for um orçamento de 
verdade, acaba inclusive essa função do ministério de controlar despesas na boca do caixa. 
 
PM – A informação nunca esteve tão disponível. Hoje, o estudante acessa a Internet e encontra o 
que desejar. Para o senhor, o que é educar? 
 
MN – Eu diria que educação, hoje, é preparar os jovens para esse mundo que está vindo aí; e 
seus primeiros sinais já aparecem. É prepará-los para um mundo mais competitivo, para 
requisitos mais rigorosos de qualificação, para interpretar um maior volume de informação e para 
lidar com situações muito mais complexas do que 20, 30 anos atrás. É preparar o jovem para um 
mundo integrado, globalizado, muito diferente da educação do passado, que era uma educação 
para ler, fazer um concurso público, conseguir uma posição em uma empresa privada ou para 
mero exibicionismo. Houve um tempo em que estudar no Brasil era mostrar que você fazia parte 
da elite. A educação não era, portanto, um instrumento. 
 
PM – Ministro, que conselho o senhor daria para o departamento financeiro de uma escola? 
 
MN – É difícil dizer, mas eu acho que alguém que ocupa esse cargo deve ter a percepção de que 
finanças é para especialista. Quem deve cuidar desse setor da escola tem de ser uma pessoa com 
capacidade, não apenas de fazer cálculos, mas de compreender as finanças. Em segundo lugar, 
na parte da gestão, o Brasil está cada vez mais sofisticado. Nosso país tem características típicas 
dos países desenvolvidos, com capacidade de aconselhar seus clientes sobre a melhor maneira de 
gerir recursos e aplicá-los, de analisar quais são os maiores riscos e a de avaliar se o cliente tem 
maior ou menor propensão a risco. Mas, acima de tudo, deve-se confiar as finanças a profissionais 
competentes. 
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