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Iniciativas legislativas propõem alterações no sistema de ensino, mas desconsideram fontes de 
financiamento 
 
Dobrar a carga horária das escolas brasileiras, criar o 14º salário para professores e 
estabelecer um porcentual mínimo de diferença entre o salário do docente no início e no final 
de carreira. Essas são algumas propostas que tramitam no Congresso, mas que, apesar de 
bem-intencionadas, criam despesas para União, Estados e municípios sem ter estudo de 
impacto financeiro ou fonte de recurso prevista.  
 
Senadores e deputados autores dos projetos usam o argumento de que "é preciso começar de 
alguma forma". No entanto, boa parte das propostas pode acabar sendo vetada pelo 
presidente da República. "Não acredito que possa ser vetado. Apenas estou colocando na lei 
aquilo que escuto todos os dias sobre a educação ser prioridade. Estou passando do discurso à 
prática", afirma a senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), autora do projeto de lei que dobra a 
carga horária dos ensinos fundamental (1ª a 9ª série) e infantil (para crianças de 4 e 5 anos).  
 
A legislação prevê que o Congresso não pode criar novas despesas para o Executivo sem 
apresentar a fonte de recursos. "É perigoso e complicado. Não estou discutindo a validade e o 
interesse desses projetos, mas é preciso ouvir governadores e prefeitos, que são os 
responsáveis pela conta", afirma Dorinha Rezende, presidente do Conselho Nacional de 
Secretários de Educação (Consed). "O grande problema de fazer leis sem ouvir os interessados 
é que viram leis apenas de papel."  
 
Os Estados já brigaram para empurrar o início do piso salarial nacional dos professores para 
2009, alegando que não teriam como pagá-lo este ano. E reclamam de um artigo que 
aumentou o número de horas-aula que os docentes terão para dedicar à preparação de aulas, 
alegando que precisarão contratar mais professores e o custo vai aumentar. Propostas como a 
do senador Cristovam Buarque (PDT-DF), que dá um ano sabático a cada sete de trabalho, e a 
da senadora Patrícia, que dobra a carga horária dos alunos, teria impacto ainda maior nos 
orçamentos estaduais e municipais.  
 
As propostas mais radicais são de Cristovam. Ex-ministro da Educação, o senador quer ver 
implantado via lei um projeto que tentou começar quando era titular do ministério - a 
federalização da educação. Ele propõe a realização de concursos federais para professor, 
criando uma carreira federal de docentes pagos pela União e alocados nos municípios com 
salários de R$ 4 mil mensais. No primeiro ano, o programa seria implantado com 150 mil 
professores e 30 milhões de alunos, a um custo de R$ 10 bilhões. "Vamos discutir. Um projeto 
leva cinco anos para ser aprovado", disse o senador. "Espero que chegue a um ponto em que o 
governo federal adote a proposta, como aconteceu com o piso salarial do professor (o projeto 
inicial também era do senador)", disse.  
 
Os projetos incluem ainda a determinação de que as escolhas de diretores em todas as escolas 
públicas do País sejam por eleição direta, incluindo entre os votantes servidores, docentes, 
pais e alunos. Essa é uma das idéias defendidas pelo Ministério da Educação, com a alegação 
de que são melhores os resultados de escolas sem indicações políticas. No entanto, o MEC 
defende que os candidatos a diretores tenham passado por cursos específicos de gestão, algo 
que não consta do projeto que está no Senado, apresentado pela senadora Ideli Salvatti (PT-
SC).  
 
Vários deputados também decidiram aproveitar a onda de ampliação do sistema federal de 
universidades públicas para tentar conquistar uma nova instituição para seus rincões eleitorais. 
Entre 2007 e 2008 foram apresentados na Câmara 40 projetos de lei criando novas instituições 
de ensino superior. Um deles, que propôs uma nova universidade em Jataí (GO), foi aprovado 
e terminou sendo vetado pelo presidente Lula.  
 



No ministério, há muito cuidado ao tratar as propostas tramitando no Congresso. Sabe-se que, 
se alguma delas chegar a ser aprovada, o caminho natural terá de ser o veto. No entanto, 
ninguém se arrisca a contrariar abertamente senadores e deputados. Isso porque também está 
nas mãos dos parlamentares uma série de propostas de interesse do Executivo, como 
ampliação da merenda e do transporte escolar e a criação de universidades e escolas técnicas 
federais. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A31. 


