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Gestão descentralizada e baixa qualidade de ensino são principais entraves ao setor 
 
Além da necessidade de focar mais recursos para o ensino básico, especialistas apontam que 
um dos entraves ao desenvolvimento da educação é o retorno sobre os investimentos. "Mais 
que aplicar dinheiro, é preciso primar pela qualidade, ampliando o tempo de permanência dos 
alunos na escola, aprimorando a qualificação do professor e estimulando os estudantes a 
aprender, pois hoje não vêem na educação um instrumento necessário", diz o economia 
Naércio Menezes Filho. 
 
Outro agravante para o setor é o modelo de governança. "A gestão da responsabilidade está 
equivocada e falta interlocução por parte do governo federal. Se há algum problema com o 
ensino fundamental, a quem devemos recorrer, aos mais de 5,5 mil prefeitos?", questiona 
Marcos Magalhães, do ICE. Para ele, os gargalos educacionais refletem diretamente na geração 
de emprego. "Há mais de um milhão de desempregados somente no Estado de São Paulo, 
enquanto há cerca de 50 mil vagas em aberto em determinados setores. Isso ocorre porque 
não há pessoas qualificadas para preenchê-las." Ele destaca que com uma taxa de crescimento 
nacional na ordem de 5% ao ano, mais de 1,5 milhão de empregos são gerados.Mas tal 
demanda não é suprida. 
 
Para loschpe, parte do. problema é reflexo da formação de professores. "A política de 
bonificação praticada não afeta significativamente a qualificação do profissional da educação. 
Os cursos da área hoje ensinam teorias mais ideológicas e pecam na pratica da aprendizagem 
em si. Nesse sentido, o dinheiro aplicado em educação não faz diferença no resultado final." 
 
Em 2009, o Ministério da Educação destinou R$ 34 bilhões (o valor aprovado no Orçamento foi 
de R$ 39,9 bilhões). Mesmo assim, os gastos foram 26,4% maiores em relação ao ano 
anterior, segundo dados da ONG Contas Abertas. Já para 2010, a verba projetada (autógrafo) 
é de R$ 50,9 bilhões, segundo relatório do Tesouro Nacional. Procurado pelo BRASIL 
ECONÔMICO, o Ministério não se manifestou quanto ao destino da verba. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 14-15. 


