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“O que precisa mudar, mais do que uma metodologia de avaliação do país, é o enfoque que a 
sociedade brasileira deve dar à Educação, tornando-a a prioridade das prioridades. Temos que 
acreditar no seu poder de transformação e de condução para o tão almejado estado de bem-
estar social”. 
 
Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revisou os valores do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro dos últimos 10 anos, alterando sua metodologia de 
cálculo visando melhor equalizar a influência dos setores da economia que formam a riqueza 
do país. 
 
Uma grande alteração, talvez a mais significativa, foi o aumento do peso dos gastos da 
máquina pública no cálculo final. Como resultado observou-se um crescimento, em relação aos 
índices anteriores, do valor do PIB. Esse crescimento foi mais acentuado em 2006, 
possivelmente devido à amplificação dos gastos governamentais em ano eleitoral. 
 
Mas o que muda na prática? Muitos índices que ajudam o governo a entender o país e planejar 
seu desenvolvimento, e muitas metas definidas pelo Estado, são relativos ao valor do PIB. 
 
Com a mudança no cálculo das riquezas da nação, mudou nossa visão do Brasil: 
primeiramente, nossa economia é maior do que pensávamos; o percentual de investimentos 
em infra-estrutura, saúde, educação, segurança é menor; o percentual da carga tributária é 
menor; o percentual do superávit primário (economia para pagamento da dívida pública) é 
menor; o percentual da dívida pública é menor. 
 
A educação tem importância fundamental como o pilar de sustentação do desenvolvimento do 
país, e de alguma forma é afetada com esta mudança nos cálculos do PIB. Os números 
relativos mudaram, mas os valores investidos no passado não aumentaram. 
 
Os investimentos em educação, que já eram pequenos e não supriam as necessidades, 
apequenaram-se em relação ao tamanho do Brasil. De um modo geral, hoje sabemos que a 
parcela de todas as riquezas no país que é investida em educação é menor do que era ontem. 
Isso é ruim e a sociedade deve cobrar uma mudança na postura do Estado. 
 
A constituição brasileira, em seu artigo 212 estabelece o seguinte: “A União aplicará, 
anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e 
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.“. 
 
Ou seja, as despesas com educação estão diretamente atreladas à arrecadação, não ao PIB, 
portanto, o novo cálculo do IBGE não garante um aumento nos recursos destinados para a 
educação. 
 
Relatórios do governo mostram que a lei está sendo cumprida, mas não é preciso ser um 
“expert”, para perceber algumas incoerências. Tomando como base o ano de 2005 (apenas 
para exemplo), dados oficiais do próprio governo mostram que foram investidos cerca de 15 
bilhões de reis em educação (apenas na esfera federal). 
 
Neste mesmo ano, a arrecadação girou em torno dos 460 bilhões de reais (entre 33% e 36% 
do PIB, sendo ele calculado pelo método antigo ou novo, respectivamente). Se a lei fosse 
cumprida à risca, o governo deveria ter investido em educação aproximadamente 83 bilhões 
de reais (18% da arrecadação). Conclusão: apesar do aumento de investimentos em educação 
observado nos últimos 4 anos, muito há por ser feito. 
 
Voltando na relação do novo PIB com a educação. Indiretamente, a educação pode sair 
ganhando com a nova fórmula de cálculo, de várias maneiras. 
 



Queremos aqui destacar duas: o setor privado, com ânimo levemente revigorado e otimismo 
com o futuro do país pode aumentar investimentos, gerando um desenvolvimento real, que 
acarreta num aumento da arrecadação para o Estado e um potencial aumento de despesas do 
mesmo com educação; ou o governo pode acreditar que a carga tributária, que agora é de 
aproximadamente 33% do PIB está baixa (até porque até ontem pensávamos que ela era de 
38%, 39% do PIB, e aceitávamos isso), e provocar um aumento da arrecadação, através da 
elevação de taxas e impostos, sobrando, eventualmente algum investimento extra em 
educação – qualquer iniciativa neste sentido deve ser refutada pela sociedade. 
 
Conclusão óbvia: o novo cálculo do PIB pelo IBGE tornou mais confiável a mensuração do 
tamanho da economia brasileira e nos mostrou que a realidade é um pouco menos pior do que 
pensávamos (agora crescemos mais do que o Haiti e também mais do que El Salvador na 
América Latina – não somos mais os penúltimos, somos os antepenúltimos). 
 
Isto é bom pois temos uma visão mais realista do nosso país, mas a educação continua não 
tendo a priorização necessária com investimentos insuficientes e situação muitas vezes 
precária. 
 
O que precisa mudar, mais do que uma metodologia de avaliação do país, é o enfoque que a 
sociedade brasileira deve dar à Educação, tornando-a a prioridade das prioridades. Temos que 
acreditar no seu poder de transformação e de condução para o tão almejado estado de bem-
estar social. 
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