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Educação tem futuro
promissor, segundo ministro

Fernando Haddad fala de melhorias já implementadas no país
e dá sinais de esperança para o setor nos próximos anos

sunto que levou os ministros da Educaçao ao Brasil,
Fernando Haddad, e da Argentina, Alberto Sileoni, e
outros 20 vice-ministros dos países ibero-americanos
a participarem do seminário internacional O Futuro
da Educação na Ibero-Améríca. O evento aconteceu
em Brasília, no mês de setembro, e foi uma realização
da Organização dos Estados Ibero-americanos para a
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), em parceria
com o Ministério da Educação, a Secretaria de Educa-
ção do Distrito Federal e a Fundação Santillana.

A Linha Direta também marcou presença no seminá-
rio e teve a oportunidade de conversar, junto a ou-
tros jornalistas, com o ministro Fernando Haddad.
Entre as melhorias educacionais já implementadas
no país, ele citou o Plano Nacional de Formação do
Magistério e o investimento no financiamento da
educação. "Cada real investido é recuperado em
cinco anos. Temos que investir na formação da nossa
gente e garantir o desenvolvimento sustentável do
país", afirmou.

Sobre as Metas Educativas, o ministro destacou que
não são fáceis, pois o Brasil tem uma dívida educa-
cional enorme e o objetivo é cumprir, em 15 anos, o
que alguns países levaram quase 50 anos para fazer.
Mas o ministro se mostrou esperançoso em relação ao
futuro da educação e afirmou que o país vem respon-
dendo, adequadamente, ao desafio (leia, nas páginas
18 a 21, a reportagem de capa sobre as Metas Edu-
cativas 2021 e o esforço conjunto dos países ibero-
americanos).
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etas Educativas 2021. A educação que queremos
para a geração dos bicentenários. Foi esse o as-



O senhor acredita que o Bra-
sil conseguirá atingir as metas
propostas para a educação até
2021?

Até agora estamos cumprindo,
mas são metas difíceis. Nós es-
tamos, praticamente, exigindo
que o país cumpra, em 15 anos,
o que alguns levaram 40, 50 anos
para fazer. Não é fácil o traba-
lho dos prefeitos e governadores
que gerenciam as redes públicas
de ensino. Mas, felizmente, des-
de que as metas foram fixadas,
as escolas vêm respondendo ao
desafio adequadamente.

Queremos crer que vamos con-
tinuar nesse passo até chegar
ao bicentenário da nossa in-
dependência, em um patamar
educacional razoável para as
condições brasileiras. É muito
difícil, porque temos uma dívida
educacional enorme. E o Brasil
começou, muito recentemente,
a investir em educação, com
recursos razoáveis para honrar
esse passivo histórico. Mas o
país tem todas as condições de
fazer isso. Temos um povo cria-
tivo e talentoso. Nossa gente é
disposta e gosta de desafios. E
a educação é o principal desa-
fio que o Brasil tem pela frente,
sem dúvida nenhuma.

Que políticas precisam ser im-
plementadas no país para supe-
rar esse desafio?

Penso que colocamos o trem
nos trilhos, atuando no finan-
ciamento da educação. Aumen-
tamos muito os investimentos
num período recente. São mais
de 30 bilhões de reais adicionais
para a nossa pasta. Criamos um
sistema de avaliação que não
tem paralelo no mundo. É um

dos mais aperfeiçoados, mais
ousados. Recentemente, com o
lançamento da Plataforma Frei-
re, temos um Plano Nacional de
Formação do Magistério que dá
condições a todo professor de se
formar em uma universidade pú-
blica, o que é essencial.

E a gestão também melhorou
muito com o Plano de Ações Arti-
culadas do Ministério da Educa-
ção [planejamento multidimen-
sional da política de educação
de municípios, estados e Distri-
to Federal no período de 2008-
2011]. Tanto em planejamento e
gestão quanto em financiamen-
to e formação de professores e
avaliação, nós demos passos sig-
nificativos. Está provado que é o
investimento em educação que

uma cultura muito desfavorável
à escola pública. É esse passivo
que nós temos que vencer. Pen-
so que a OEI está contribuindo
enormemente para disseminar
a cultura da avaliação e da fi-
xação de metas, o que é inédito
em nosso país. Isso está servin-
do de exemplo para os países ir-
mãos da América Latina, assim
como nós nos beneficiamos de
iniciativas desses países tam-
bém. Essa troca, esse inter-
câmbio de iniciativas é muito
importante.

E qual tem sido o investimento
no setor?

Os países da Ibero-América vêm
ampliando os investimentos na
educação. O Brasil, por exem-

Nossa gente é disposta e gosta de
desafios. E a educação é o principal

desafio que o Brasil tem pela frente...

tem a maior taxa interna de re-
torno. Cada real investido é re-
cuperado em cinco anos. Temos
que investir na formação da nos-
sa gente e garantir o desenvolvi-
mento sustentável do país.

O Brasil tem desafios seme-
lhantes aos dos países da Ibe-
ro-América?

A região toda padece do mesmo
mal, com a qualidade da edu-
cação num patamar inferior ao
seu potencial. A América Latina
precisa se unir em torno dessa
causa comum, porque, de fato,
todo nosso passado de escra-
vidão, de patrimonialismo, de
contrarreforma acabou gerando

plo, saiu de um patamar medío-
cre de 3,9% do Produto Interno
Bruto de investimento público
em educação e, certamente, o
presidente Lula entregará o país
em um patamar de 5% de inves-
timento.

E isso ainda é pouco, porque
essa é a média de investimento
dos países ricos, os quais têm
um PIB elevado e uma dívida
educacional muito baixa, o que
sinaliza para os países da região
o desafio de superar a média
dos países desenvolvidos, se
quisermos, além de melhorar
a qualidade da educação, res-
gatar a dívida educacional do
continente. •
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