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Senador alerta que algumas regiões do País estão perdendo investimentos pela 
falta de mâo-de-obra especializada e diz que aínda falta projeto de longo prazo 
para sanar a crise do ensino nacional 
 
Abaixa qualidade da educação brasileira é um gargalo que pode comprometer o 
desenvolvimento da economia do País. Isso é o que alerta o senador Cristovam 
Buar-que (PDT-DF), em entrevista à Gazeta Mercantil. Segundo o senador, algumas 
regiões brasileiras já estão perdendo investimentos pela falta de mão-de-obra 
especializada capaz de atender as exigências do mercado. Aliás, diante do avanço 
acirrado da tecnologia, o parlamentar diz que o Brasil precisa investir mais no 
chamado "capital conhecimento", para ele, o verdadeiro gerador de renda da 
economia em vários países. Cristovam defende a melhora da qualidade do ensino 
por intermédio de um plano de longo prazo, de até 25 anos, que requer um 
adicional de R$ 7 bilhões anuais, o que equivalente a recursos 10% superiores aos 
atuais R$ 70 bilhões aplicados hoje na educação. Uma cifra considerada modesta 
frente às riquezas e os gastos que o Brasil tem com outros setores. Como exemplo, 
ele cita que só para o pagamento do juro da dívida pública o governo desembolsou 
R$ 101 bilhões no ano passado. 
 
Gazeta Mercantil — Como o senhor avalia a educação no Brasil? 
 
A educação caminha no Brasil, mas numa velocidade lenta em relação às exigências 
mundiais. O ensino brasileiro melhorou um pouco nos últimos 30 anos em número 
de pessoas em sala de aula. Porém, o avanço é menor do que o observado em 
outros países que focam o setor de olho no crescimento acirrado da tecnologia que 
exige mão-de-obra qualificada. A Coreia superou a educação do Brasilnos últimos 
40 anos quando a renda per capita daquele país era metade da brasileira. Hoje a 
renda da população brasileira é metade da da população coreana. Estamos sendo 
superados também pelo México e Colômbia, países que, até então, estavam atrás 
de nós. 
 
GZM — A baixa qualidade do ensino, de maneira geral, tornou-se um 
gargalo para o desenvolvimento da economia brasileira? 
 
Sim. O mundo inteiro já percebe isso. No Maranhão existem áreas que não estão 
produzindo soja pela falta de operadores especializados em colheitadeiras 
computadorizadas. Estive em Alagoas em janeiro e conversei com dois empresários 
portugueses que estariam desistindo da região pelo fato do estado não ter mão-de-
obra qualificada para trabalhar na criação e produção de cavalos em haras. Um 
cavaleiro teria que ma-pear o desempenho do animal na tela de um computador, 
como peso, saúde e doses de remédios. O erro de uma informação poderia causar 
prejuízo da ordem de R$ 2 milhões a 3 milhões, o equivalente ao valor do animal. 
 
GZM — O que se deve fazer para mudar essa situação? 
 
O Brasil precisa investir no chamado "capital conhecimento", porque a cada ano a 
nossa situação piora e a exigência mundial de conhecimento aumenta. Estamos 



perdendo espaço para os concorrentes que fazem um esforço enorme para 
melhorar ainda mais o nível de educação. Acredito que a educação é a atual 
tragédia brasileira, e todo o resto é consequência disso. A dengue não existiria no 
Rio janeiro se toda a população tivesse uma boa educação. 
 
GZM — Quais medidas concretas o senhor propõe para reverter este 
cenário? 
 
O Brasil dificilmente vai conseguir melhorar a educação de uma hora para outra. 
Não existem professores capacitados, precisamos construir novas escolas mais 
próximas das casas dos alunos, além de remunerar melhor os professores para 
atrair os bons profissionais. E essa proposta requer um tempo entre 20 e 25 anos 
para ser concretizada. Mas basta apenas ter foco e vontade política como aconteceu 
em países como Suécia, Irlanda, Espanha e Portugal, onde o nível educacional é 
avançado. 
 
GZM — Qual foi a estratégia desses países? 
 
Eles fizeram uma espécie de pacto nacional pela educação. Assumiram um 
compromisso, criaram leis e fizeram reformas para que o acordo pudesse existir em 
eventuais trocas de governo. Na Suécia, por exemplo, o governo decidiu investir na 
educação igualitária. Ou seja, hoje os filhos de pais ricos estudam na mesma escola 
que estudam os filhos de pobres. No Brasil, defendo a fede-ralização da educação 
básica, corno já acontece em Brasília, onde quem gerência a educação é o 
governador, mas quem paga é o presidente da República. Por que isso não se pode 
estender para o resto do Brasil? Existe muita desigualdade no País. Os professores 
de Brasília são bem remunerados. O salário médio do profissional é de R$ 3,5 mil, 
enquanto a média nacional é de R$ 600. Isso contribui para que a educação de 
Brasília seja bem melhor do que em outras cidades, embora ainda não seja a ideal. 
 
GZM — O que impede o avanço da educação brasileira? 
 
A desigualdade que reside no País talvez seja a maior tragédia que impede o 
crescimento da educação, pois a população pobre brasileira até acha que precisa 
consumir tanto quanto os ricos, mas não sabe que tem o direito de estudar tanto 
quanto os mais abastados. 
 
GZM — E como garantir isso? 
 
Grande parte do problema pode ser resolvida por meio de investimentos. O 
governo teria de investir de forma progressiva nos municípios, selecionando alguns 
deles para serem trabalhados. Teriam que ser aplicados ainda nas salas de aulas o 
horário integral, computador para cada aluno, além de investir em bibliotecas e 
teatros e atrair bons professores com salários de R$ 4 mil em média. E claro que 
não se pode aumentar o valor do salário de todos os 2,5 milhões de professores 
distribuídos pelo Brasil ao mesmo tempo. E nem todos os professores têm 
condições de fazer a revolução desejada na educação: erradicar o analfabetismo e 
melhorar a qualidade do ensino. É preciso também ir preparando os professores 
com o passar dos anos. 
 



GZM — Quanto tempo é necessário para colocar essa ideia em prática? 
 
Essa é minha proposta para os próximos 20 anos. Nos primeiros quatro anos, por 
exemplo, poderiam ser selecionadas mil cidades. E assim sucessivamente, 
atingindo a todos os municípios em duas décadas. 
 
GZM — E quanto custaria a sua proposta aos cofres públicos? 
 
Seriam necessários apenas R$ 7 bilhões por ano a mais em relação aos R$ 70 
bilhões que se gastam hoje na educação. E o valor chegaria entre R$ 20 bilhões e 
R$ 30 bilhões nos próximos 20 anos. E o que são R$ 7 bilhões a mais por ano? Só 
com a CPMF o governo arrecadava cerca de R$ 40 bilhões. Só o lucro da Petro-bras 
deve estar em R$ 20 bilhões. E com certeza, algumas fortunas no Brasil têm mais 
do que isso. . 
 
GZM — Qual o investimento per capita do País em educação? 
 
É muito pouco. O investimento per capita na educação de base do País é de R$ 
1,15 mil por ano. Temos que ter pelo menos entre R$ 3,5 mileR$ 4milanuaispara 
termos escolas boas. Mas não dá para saltar de R$ 1,15 mil para R$ 4 mil para 
todas as 40 milhões de crianças brasileiras no mesmo ano. Eu sugiro que exista um 
salto por cidades. Essa é a minha proposta que foi iniciada quando eu era ministro 
(da Educação). Escolhi 29 cidades e comecei a revolucioná-las. Mas pararam o 
programa com a minha saída do ministério. O (presidente) Lula já deveria estar 
com 800 cidades evoluídas na educação. 
 
GZM — O senhor não inclui as universidades na proposta. Como avalia o 
ensino superior no País? 
 
Eu acredito que o governo federal precisa investir na educação de base para 
melhorar a qualidade do ensino básico e, assim, garantir o ingresso de estudan tes 
nas universidades públicas. Eu fico triste quando ouço dizer que é necessário 
melhorar o ensino universitário sem ter que melhorar a qualidade da educação de 
base. O ensino universitário está muito aquém do que deveria ser. Só entra na 
Universidade de São Paulo (USP) um grupo de pessoas escolhidas entre uma 
minoria. E vários alunos com alto potencial, que não tiveram ensino de qualidade, 
acabam ficando de fora. 
 
GZM — Mas o senhor defende que cursos em instituições públicas de nível 
superior, como a USP, devem ser pagos. 
 
Acredito que o governo deve bancar apenas os cursos de nível superior que 
contribuam com o desenvolvimento do País, como os destinados a professores, 
medicina, engenharia. Já os cursos que agradam unilateralmente ao universitário 
teriam que ser pagos, mesmo que fossem feitos em universidades públicas. Poderia 
ainda acontecer o contrário. Ou seja, mesmo que cursados em faculdades privadas, 
se os cursos interessassem ao País o governo federal teria que pagá-los. 
 
GZM — De onde sairiam os recursos para transformar essa teoria em 
prática? 



 
Basta mudar o orçamento da União. Existem muitos lugares para se tirar dinheiro, 
é preciso apenas ter força política. Eu pergunto: Por que não poderiam tirar R$ 1 
bilhão do Congresso Nacional que gasta R$ 5 bilhões por ano? Não daria para a 
casa gastar R$ 4 bilhões? Por que não tiraria da Justiça que gasta R$ 15 bilhões? 
Por que não se tiraria um pouquinho de dinheiro de cada órgão público? 
 
GZM — E como fazer isso? Mudar esse orçamento e realocar recursos? 
 
Eu sugiro uma reforma na Constituição para propor uma redução de menos de 1% 
em todos os gastos públicos para ampliar os recursos para educação. Bastaria 
apenas fazer um artigo propondo a redução de cerca de 1% em todos as despesas 
no orçamento (da União), depois de aprovado. Ou então, pudesse fazer um artigo 
ou mudança na LDO (Lei de Diretri-zes Orçamentárias) para dar prioridade aos 
investimentos à educação e só depois analisar os gastos para os demais 
segmentos. Claro que isso não pode ser irresponsável e não se pode gastar 
dinheiro demais na educação, pois pode-se jogar dinheiro fora. Por exemplo, não se 
pode colocar computador em escolas sem segurança e em lugares que professores 
não sabem usar os aparelhos. 
 
GZM — Esse acréscimo seria suficiente para resolver o gargalo 
educacional? 
 
Pela situação em que se encontra a educação do País (falta de prédios e 
empreendimentos sem segurança e sem estrutura), o Brasil não poder gastar mais 
R$ 7 bilhões ou R$ 8 bilhões na educação por ano, é triste, mas é a realidade. 
Existe uma inanição na educação e quando um organismo está com inanição ele 
tem um limite de capacidade para absorver a comida. E como uma pessoa que faz 
greve de fome e não pode comer muito no dia seguinte porque passa mal. 
 
GZM — Além da escassez de recursos, o que mais agrava o cenário da 
educação? 
 
Os desvios de verbas. Eles existem na mesma proporção que há em outros setores, 
mas talvez sejam mais criminosos quando se trata de educação e saúde. Já houve 
um pouco de desvios dos recursos para merenda, por exemplo, mas reconhecemos 
que todos os governos têm entrado firme neste se-tor. Eu sugiro que a única 
maneira de acabar com a corrupção é definir metas municipais e implantar uma lei 
de responsabilidade educacional. Dessa forma não teria como o prefeito desviar 
dinheiro a não ser que ele soubesse fazer educação com menos dinheiro. 
 
GZM — O senhor pretende voltar a se candidatar a presidente em 2010? 
 
Se o meu partido quiser eu serei candidato e acho que terei um pouquinho mais do 
que os 2,5% dos votos que tive nas eleições anteriores, pois não sou mais um 
desconhecido. A minha bandeira será a mesma, a educação, mesmo sabendo que 
não se consegue vencer eleição neste país colocando a educação eomo a principal 
bandeira de campanha eleitoral. Mas não me interessaria ser presidente se não 
fosse para revolucionar esse setor. 
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