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Saviani abraçou a carreira do magistério como vocação. De 1967 a 1970, lecionou nos cursos 
colegial e normal. Também desde 1967 é professor no ensino superior. Em 2008, venceu o 
Prêmio Jabuti na categoria educação, psicologia e psicanálise com o livro História das Idéias 
Pedagógicas no Brasil. 
 
Qual o papel da educação no desenvolvimento do Brasil? 
 
A educação deveria ser tomada como eixo no projeto de desenvolvimento econômico do país. 
Mas a economia ainda gira em torno da grande indústria, como a automobilística, para gerar 
empregos e alavancar o consumo. E segue a mesma lógica do período fordista, com todos os 
efeitos colaterais negativos da atividade. 
 
Mas a indústria gera emprego e movimenta a economia, não? 
 
Que tal invertermos este raciocínio? Minha proposta é que o governo dobre imediatamente os 
investimentos em educação. Digo dobrar e não criar metas de aumento homeopático, como é 
feito hoje, metas esquecidas depois. Assim, o estado teria de gerar empregos para um grande 
número de professores, que, bem remunerados, iriam alavancar o consumo. E esta linha de 
produção não tem efeitos colaterais negativos, só positivos. Imagine os resultados?! 
 
Para fazer isso, o governo deveria investir mais? 
 
O problema é que se trabalha com o raciocínio de que se deve investir o mínimo possível para 
atingir o máximo de resultados. Esta realidade empresarial não funciona. Não dá para a 
educação viver de solidariedade de entidades civis e empresários. A questão principal é que 
falta vontade política para assumir na prática o que se prega no discurso. Claro que é 
necessário também investir em gestão. O que não dá mais é para ficar simplesmente jogando 
a culpa nos professores. 
 
A qualidade da formação dos professores é muito criticada atualmente. Qual a saída? 
 
Eu acredito que a formação só pode melhorar com cursos de longa duração, que estão 
deixando de existir. E há outro fato: quem vai querer ser professor hoje no Brasil? Qualquer 
pessoa que investe anos para se formar quer ter um retorno. Veja só os médicos. O governo 
tem de fazer a carreira de professor voltar a valer a pena. 
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