
F
azer uma retrospectiva de 10
anos, do ponto de vista históri-
co, pode significar muito pou-
co. Porém, na educação brasi-

leira, o que mudou nesse tempo? Quais
medidas foram de fato relevantes e no
que ainda é necessário avançar? Confira
nesta reportagem alguns temas selecio-
nados pela Profissão Mestre, com a ajuda
de especialistas, e a visão de cada um de-
les sobre essas medidas.

FUNDEB
O Fundo de Manutenção c Desenvol-
vimento da Educação Básica, que en-
trou em vigor em 2007, substituiu o an-
tigo Fundef (Fundo de Manutenção

e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do
Magistério), implantado no Brasil em
1996. Para a professora de Pedagogia
e do Mestrado em Educação da UFPR
(Universidade Federal do Paraná),
Andréa Barbosa Gouveia, os fundos
contribuíram muito para avanços na
educação nesse período. "Todas as ações
na educação implicam em aumento de
investimento. Com o Fundef e depois o
Fundeb, tivemos a explicitação dos in-
vestimentos".

O Fundef, explica a educadora, faz
parte de um diagnóstico que o MEC
(Ministério da Educação) já tinha há cer-
ca de 12 anos. "Para eles, havia recur-

sos suficientes, mas eram mal gastos. O
Fundef foi um mecanismo de redistribui-
ção dos recursos dentro de cada estado,
para uma melhor aplicação da verba". No
entanto, Andréa acredita que o Fundef
tinha dois problemas: concepção de que
o dinheiro já era suficiente e priorização
do ensino fundamental. "A idéia era de
que se melhoro o ensino fundamental,
tenho mais pressão para ensino médio e
superior. O fundo também não protegia a
educação infantil, que tem uma pressão
maior da sociedade por acesso".

Por outro lado, o Fundef fez muita di-
ferença para os municípios. "Em Fazenda
Rio Grande (Região Metropolitana de
Curitiba - PR), por exemplo, recebe-se o
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dobro de recursos, o que não seria pos-
sível sem a política de fundos", enfati-
za Andréa. Já o Fundeb ampliou os re-
cursos para a educação infantil e básica,
o que fez com que estados e municípios
atingissem o teto de investimentos pa-
ra a educação, contribuindo para que o
governo federal repense os recursos. "É
preciso que a própria política tributária
seja repensada e que o governo invista
mais. Acredito que temos muitas dívidas
sociais com a educação no país, mas es-
tamos lidando com ela".

Em 2000, os investimentos públicos di-
retos em educação (que englobam, entre
outros fatores, pessoal ativo, encargos
pessoais, outras despesas correntes, des-
pesas de capital e pesquisa e desenvolvi-
mento) eram de 3,9% em relação ao PIB
(Produto Interno Bruto). Já em 2007, a
educação obteve R$ 117,4 bilhões em in-
vestimentos, o que significou um índi-
ce de 4,6% em relação ao PIB, de acordo
com dados do Inep (Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira). Esse incremento ao
longo de sete anos foi suficiente? Esse é
um bom índice? "Não. Deve haver mais
compromisso. Os recursos devem ter
qualidade e formas para atender a todos
os brasileiros. A Unicef recomenda que o
Brasil invista, no mínimo, 8%em relação
ao PIB. E eu concordo. Só a educação po-
de reverter o restante das desigualdades",
acredita a professora e especialista em or-
çamento de educação e políticas públicas,
Marta Rodrigues. Ela, que também é ve-
readora pelo PT em Salvador (BA), con-
sidera essencial que as verbas sejam in-
vestidas na capacitação do docente. "Tem
que deixar o educador a par de tecnolo-
gias e sensibilizá-lo para que ele estimu-
le os alunos em sala de aula". Já o econo-
mista, professor e colunista da Profissão
Mestre, César Augusto Dionísio, crê que o
dado precisa ser analisado de forma per
capita. "Ou seja, não adianta aumentar
o volume sem que haja percepção da va-
riação dos custos da educação como um
todo. É preciso computar os custos e, a
partir daí, verificar se houve efetivo au-
mento".

Dentro da educação básica, o mesmo
estudo do Inep mostrou o crescimen-

to do gasto médio por aluno. Em 2003,
um estudante do ensino médio custa-
va R$ 902 e, nas primeiras séries do en-
sino fundamental, R$ 1.289. Em 2007,
esses valores atingiram, respectiva-
mente, R$ 1.572 e R$ 2.166. Para o peda-
gogo especialista em Administração da
Educação e Didática do Ensino Superior,
Luiz Carlos Moreno, o problema não é
quantidade de dinheiro. "É a gestão de
recursos. Desse montante, quanto che-
ga na sala de aula? Há recursos interes-
santes, mas políticos ganham dinheiro
construindo escolas, não operando esco-
las", afirma.

Considerado por muitos especialistas
como o "gargalo" da educação brasilei-
ra, ele é o que menos recebe investimen-
tos depois da educação infantil, de acor-
do com o estudo do Inep. Em 2007, por
exemplo, enquanto o período de 5a a 8a

série recebeu 1,4% do montante, o ensi-
no médio ficou com 0,7%. Na série histó-
rica que compreende 2000 a 2007, pouca
coisa mudou. Em 2000, o investimento
era 0,6%, ante 0,7% em 2007. Segundo a
professora Andréa, da UFPR, o fenôme-
no explica-se por conta de coações "na-
turais". "Na educação infantil, a pressão
da população é maior para que se abram
creches. No ensino fundamental havia

uma política que o priorizava, o que le-
vava a crer que a demanda para ensino
médio seria natural. Porém, muitos alu-
nos ainda ficam na metade do caminho
no fundamental. Eles conseguem en-
trar, mas o nível de evasão e repetência
ainda é problemático. Fora isso, tem a
questão do mercado de trabalho. Muitos
abandonam a escola e voltam depois nas
formas mais precárias de ensino notur-
no, tentando recuperar o tempo perdi-
do", destaca.

Segundo o professor Savério, o ensi-
no médio não é carente apenas de ver-
bas, mas também de identidade. "O
debate acerca de ser um curso profissio-
nalizante ou não, ainda não encerrou.
Seu papel como formador de um cida-
dão para o século XXI também não es-
tá consubstanciado no dia a dia escolar.
O número de matriculados é maior, mas
o que é oferecido ao jovem não atende as
suas necessidades, resultando em eleva-
do índice de evasão".

Sancionada pelo presidente da repúbli-
ca em julho do ano passado, a lei de
autoria do senador pelo PDT/DF e co-
lunista da Profissão Mestre, Cristovam
Buarque, instituiu o piso nacional de
R$ 950 para professores da rede pú-
blica, e começou a valer em janei-
ro de 2009, com implantação gradati-
va em dois anos. Apesar de liminares de
cinco estados que pretendiam suspen-
der a obrigatoriedade do piso (MS, PR,
RS, SC e CE), o salário-base foi mantido
pelo STF (Superior Tribunal Federal)
em dezembro de 2008. Para o professor
e coordenador do curso de História da
Uninove (Universidade Nove de Julho),
Savério Lavorato Júnior, o piso represen-
ta um bom avanço para o setor educacio-
nal, "ainda mais se pensarmos na reali-
dade de profissionais que trabalham nas
zonas interioranas do país".

De acordo com o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), a
taxa de analfabetismo de pessoas com
15 anos ou mais em 2007 era de 9,9%,
o que corresponde a 14 milhões de pes-
soas nessa condição. Em 1992, a taxa
na mesma faixa etária era de 17,2%.
Um bom avanço, mas não o ideal, se
compararmos o Brasil com outros paí-
ses latino-americanos que erradicaram o
problema (como Chile e Cuba). Segundo
Luiz Carlos Moreno, para sanar o proble-
ma, são necessárias medidas como: inves-
timento na formação do professor, foco
nas habilidades cognitivas voltadas para



Outro índice positivo na educação bra-
sileira é a freqüência escolar no grupo
de pessoas entre sete e 14 anos de idade:
97,6%, segundo dados do IBGE. "É um
bom indicativo, a julgar que se concen-
tra em áreas urbanas, o que já está dan-
do resultados", ressalta Savério Lavorato,
da Uninove. Porém, ele acredita que os
índices de aproveitamento escolar, de-
tectados por mecanismos como a Prova
Brasil, ainda são muito baixos. "Assim,
há uma situação perversa de cobrança
pública para que as crianças sejam man-
tidas nas escolas, sem haver um desen-
volvimento concomitante das medidas
que possam resultar em melhores condi-
ções de ensino". César Augusto Dionísio
também questiona a qualidade do en-
sino. "O problema é que escola é essa?

Trabalhar a diversidade em sala de au-
la é um dos fatores positivos destaca-
dos pela especialista em orçamento de
educação e políticas públicas, Marta
Rodrigues. "Os programas desse seg-
mento que tem sido implantado nas es-
colas são fundamentais. Quando a edu-
cação é trabalhada na diversidade, você
fomenta o exercício da cidadania co-
mo um direito público que todos pre-
cisam e propicia um conhecimento de
qualidade". Para ela, iniciativas como a
lei 10.639/03, que estabelece a obrigato-
riedade do ensino de história e cultura
afro-brasileira, incorporam costumes e
respeitam conhecimentos individuais.
"Isso é muito importante para dialo-
gar com os alunos. A questão de gêne-
ro também é interessante. Trabalhar a
igualdade entre homem e mulher é al-
go que pode ser inserido facilmente nas

Os especialistas entrevistados são qua-
se unânimes: a educação brasileira te-
ve avanços, no entanto, são necessárias
várias medidas de aprimoramento. "Há
que se comprometer toda a sociedade e
os governos das três esferas da adminis-
tração para que sejam oferecidas e ga-
rantidas condições materiais e sociais
para que a juventude, desde os anos ini-
ciais, possa estudar", enfatiza Savério.
E isso engloba, segundo ele, uma série
de condições, como: alimentação, aces-
so a bibliotecas e espaços culturais, con-
dições sanitárias, prédios escolares ade-
quados e professores bem preparados e
remunerados, entre outras necessidades.

Para a professora Andréa, da UFPR,
o Brasil continua com problemas opera-
cionais na educação. "Temos uma escola
que já funciona, mas precisa de manu-
tenção. Ela necessita ser de fato conso-
lidada e ter condições para que o alu-
no aprenda. E isso é muito desigual no
Brasil. Às vezes, o aluno estuda em uma
escola municipal precária e a rede esta-
dual é boa, ou vice-versa. Isso tudo, no
meu ponto de vista, passa por uma po-
lítica de investimento que é tímida". De
acordo com a educadora, um dos maio-
res avanços brasileiros foi no acesso à es-
cola. "Se eu pegar a evolução histórica e
comparar com o início do século XX, o
acesso melhorou. Andamos muito nos
últimos 100 anos, principalmente a par-
tir de 1930, quando se começou a pensar
um sistema escolar para o Brasil. Porém,
dos anos 1980 para cá, quando em 1988
a constituição define a educação como
direito subjetivo, não conseguimos, de
fato, resolver problemas recorrentes".

Ela reitera ainda que, nos últimos 10
anos, diversas falhas educacionais pode-
riam ter sido corrigidas com políticas de
investimento menos tímidas. "Muitos
problemas teriam sido solucionados com
outro patamar de investimento. Desde
2001, o diagnóstico é que seria necessá-
rio gastar cerca de 10% do PIB em educa-
ção. Passaram-se sete anos e aumenta-
mos três pontos. Se analisarmos a dívida
social e esse crescimento tímido, levare-
mos 100 anos nesse processo". M

a resolução de problemas, profissiona-
lização da gestão na educação e, ainda,
oferecer incentivos para empresas e or-
ganizações que investem em programas
de alfabetização. "Focar na qualificação
e desenvolvimento profissional também
é importante para suprir certas deman-
das no mercado de trabalho", destaca.

Submeter a criança à escola por con-
ta da merenda é assoprar um proble-
ma social apenas. Ela deve estar verda-
deiramente inserida numa instituição
de qualidade. Só aí podemos acreditar
neste número".

disciplinas. Essas medidas têm ajudado
a formar cidadãos", acredita.
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