


erminadas as férias de verão, 
como de costume, a mídia brasi

leira veiculou uma enxurrada de notícias 
sobre a volta às aulas. Aqui e ali pipoca
ram registros de falta de carteiras, de pro
fessores e até de vagas em algumas uni
dades escolares, mas no geral o noticiá
rio não deixou dúvidas de que o trem da 
educação retomou sua marcha rotineira 
- sem sobressaltos e, também, sem o sen
so de urgência que seria de esperar num 
setor declarado prioritário por autorida
des, pais e professores. 

A educação consome, anualmente, 
uma cifra bilionária. De acordo com nú
meros divulgados no ano passado (mas 
relativos a 2007) pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), vinculado ao Ministério da Edu
cação, o Brasil investiu R$ 117 bilhões 
nesta área. É o equivalente a 4,6% do PIB. 
A proporção do gasto tem aumentado, 
mesmo que timidamente: em 2000, havia 
sido de 3,9%. Segundo a Unesco, braço 
da O N U para educação e cultura, o mí
nimo deve ser 6%, e nisso não se devem 
contar gastos com edificações, uniformes 
e merenda escolar, normalmente com
putados nas estatísticas oficiais brasilei
ras. Mesmo em marcha lenta, o trem da 
educação brasileira carrega 52 milhões de 
estudantes do fundamental (cobertura de 
90% do público-alvo) e mais de 5 milhões 
de frequentadores de cursos superiores 
(apenas 7,8% dos jovens com idade para 
isso). Um dado ainda mais constrange
dor: permanecem analfabetos 10% dos 
brasileiros com mais de 15 anos. 

É um quadro que vem mudando para 
melhor, mas a lentidão do processo de 
melhoria da educação tem levado os bra
sileiros a mobilizar esforços em iniciati
vas que transcendem a atuação do setor 
público, como é o caso do Movimento 
"Todos pela Educação" que fixou objeti
vos e metas de longo prazo (ver quadro). 
Às vésperas do início do ano letivo, o mi
nistro da Educação, Fernando Haddad, 

em entrevista ao jornal O Estado de S. 
Paulo, reconheceu que é preciso fazer 
muito mais para que o país supere suas 
carências. Nada de novo no front educa
cional, onde se trava uma luta encarniçada 
contra um vasto rol de inimigos bastante 
conhecidos - analfabetismo funcional, 
baixos salários, currículos inadequados, 
deficiência pedagógica, evasão escolar, 
repetência, subnutrição. 

Embora esses problemas estejam 
sendo combatidos, especialistas em edu
cação advertem que o Brasil pode des
perdiçar o atual ciclo de crescimento 
econômico - perdendo mais uma vez o 
trem da história - se não investir para 
reduzir as diferenças culturais e tec
nológicas que nos separam dos países 
mais adiantados. É consensual que a 

educação faz a diferença entre os paí
ses. A qualidade do ensino na educação 
básica e nas universidades estabelece pa
tamares de conhecimento que se refle
tem na produção e nos níveis de tec
nologia, renda, mercado e cultura. No 
final das contas, a superioridade técnica 
e econômica dos países desenvolvidos é 
fruto, em boa parte, de investimentos 
continuados em educação. 

O Brasil não está atrás apenas no 
montante investido, mas também na qua
lidade do ensino. Os dados são preo
cupantes. Haverá novidades no final des
te ano, quando a O C D E (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) divulgar os novos resultados 
do Pisa, um programa de avaliação inter
nacional do conhecimento de alunos de 



diversos países. Mas, para se ter uma 
ideia, na última edição, relativa a 2006, os 
estudantes brasileiros ficaram na 53a po
sição no teste de matemática, entre 57 
países. Foram igualmente mal em inter
pretação de texto (48a posição) e ciências 
(52a). Atrás, apenas economias de menor 
relevância, como o Quirguistão. 

Os péssimos resultados não são (ain
da) motivo de desespero, segundo Bar
bara Bruns, economista principal do de
partamento de desenvolvimento huma
no do Banco Mundial para a América 
Latina e Caribe. Ela lembra que, diante 
de resultados negativos, alguns países da 
América Latina simplesmente deixaram 
de participar do Pisa, enquanto o Brasil, 
mesmo com notas piores do que os vizi
nhos, resolveu permanecer e "enfrentar a 
questão'.' "O país tem muito a fazer, mas 
está no caminho certo. Nos últimos 15 
anos, tem desenvolvido políticas educa
cionais consistentes" elogia. A economis
ta afirma que a fórmula para o país dar o 
esperado pulo educacional não é neces
sariamente desembolsar mais dinheiro, 
mas obter melhores resultados com o 
que já está sendo investido. "O que deve
mos observar são os resultados. Não é 
preciso estabelecer uma parcela mágica 
do PIB" defende. 

A divisão do bolo 
Os analistas brasileiros até concor

dam quanto aos avanços, mas não sobre 
a maneira de prosseguir daqui para a 
frente. Para muitos, não basta gastar me
lhor: é preciso investir mais, sim. A meta 
seria 10% do PIB, valor proposto pelos 
especialistas que participaram da elabo
ração do Plano Nacional de Educação 
(PNE), em 2001. O documento, que tinha 
como objetivo estipular prioridades para 
o país, acabou prevendo um investimen

to de 7% - só que o dispositivo que fixava 
este percentual foi vetado posteriormen
te, e o país ficou sem qualquer meta nes
se quesito. Em abril deste ano, serão rea
bertas discussões para a elaboração de 
um novo PNE para os próximos dez anos. 
"O maior problema não é a distribuição 
dos recursos, mas o montante. Precisa
mos aumentar o gasto global" afirma 
Romualdo Portela de Oliveira, professor 
da Faculdade de Educação da Universi
dade de São Paulo (USP). 

Ele argumenta que não cabe compa
rar o percentual investido em educação 
pelo Brasil com o de países desenvolvidos: 
"A maioria desses países já universalizou o 
acesso da população à educação básica." O 
presidente da Associação Nacional de Do
centes do Ensino Superior (Andes), Ciro 
Teixeira Correia, exemplifica: "Nos anos 20, 
o Japão investiu 15% do PIB em educação. 
Países como este podem gastar menos hoje, 
porque desde o século 19 fizeram o dever 
de casa". Para dar o salto educacional, sus
tenta Oliveira, é preciso aumentar o 
percentual investido na área, dando priori
dade à educação básica. "Depois de alcan
çado o objetivo, poderemos diminuí-lo", pro-
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jeta. Tudo isso sem tirar dinheiro do ensino 
superior, claro. "Se entrarmos na lógica de 
socializar a miséria, vamos dar um tiro no 
pé", sentencia Oliveira. 

Pela Constituição, a União é obrigada 
a investir pelo menos 18% da sua receita 
tributária em manutenção e desenvolvi
mento do ensino. Os Estados e municí
pios têm a responsabilidade de investir pelo 
menos 25% das receitas líquidas correntes. 
A pergunta que fica é: essa divisão do bolo 
dos recursos dá certo na prática? "Sim. Isso 
tem assegurado a regularidade dos inves
timentos" responde Andréa Barbosa 
Gouveia, professora da Universidade Fe
deral do Paraná (UFPR). Ela lembra que 
Estados e municípios são responsáveis pela 
maior parte do aporte na educação básica 
porque a Carta delega a eles a tarefa de 
atuar prioritariamente nesse segmento. O 
dinheiro da União deságua, principalmen
te, na rede federal de ensino superior. 

O "calcanhar de Aquiles" segundo 
Andréa, é a fiscalização minuciosa dos 
gastos nos Estados e municípios. "No 
Paraná, por exemplo, os municípios gas
tam até mais do que 25% na média. Mas, 
olhando individualmente, muitos inves
tem menos, o que é ilegal. E ninguém ga-

rante que a gasolina incluída nas porcen
tagens é relativa apenas à educação, e não 
a todo o governo" alerta. Um dos temas 
que deverão ser incluídos na pauta da 
Conferência Nacional de Educação, pre
vista para acontecer entre o final de mar
ço e o início de abril, é o aumento da con
tribuição da União para 20% e dos Esta
dos e municípios para 30%. Mas a pro
posta, como se pode imaginar, tem pou
ca popularidade nas esferas de governo e 
deve enfrentar forte resistência. Outra rei

vindicação de setores organizados da so
ciedade será a reversão de uma fatia dos 
recursos obtidos com a exploração da ca
mada pré-sal para a educação. 

Sempre presente de forma retórica 
no debate político, a educação tende a 
ocupar o centro das campanhas eleito
rais de 2010. O confronto parece inevitá
vel, especialmente na campanha presiden
cial. Se a candidata oficial Dilma Rousseff 

Text Box
Foto



tem como trunfos a criação das escolas 
técnicas federais e de novas universidades, 
o candidato de oposição José Serra tam
bém poderá apresentar seus feitos como 
governador paulista desde 2005. Seu maior 
cabo eleitoral é o secretário da Educação, 
Paulo Renato de Souza, ex-ministro da 
Educação no governo FHC (1994-2002), 
em cuja gestão foram introduzidos meca
nismos de avaliação do ensino no país. 

No dia 28 de março, Souza vai co
mandar um dos maiores concursos públi
cos da história do Brasil, para preenchi
mento de 10 mil vagas de professor dos 
ensinos fundamental e médio. Inscreve
ram-se 261 mil candidatos. O salário ini
cial do professor de 40 horas semanais é 
de R$ 1.834,85 por mês. O concurso é uma 
das etapas do Programa + Qualidade na 
Escola, que promete valorizar a remune

ração dos melhores professores do ensi
no fundamental paulista, cujo salário em 
final de carreira poderá chegar a R$ 6.270,78 
mensais. Se o plano de Souza e Serra for 
colocado em prática sem distorções, pode 
estar aí o início da resposta à pergunta-
protesto do cientista político capixaba 
Antônio Carlos Medeiros em seu livro 
Dilemas do Brasil Contemporâneo (Século 
Editorial): "Que país é este em que um jo
vem procurador em início de carreira pode 
ganhar até R$ 19 mil, enquanto um profes
sor universitário em final de carreira, com 
todos os títulos acadêmicos possíveis, pode 
ganhar em torno de R$ 8 mil?" 

Reter os bons professores é um dos 
grandes desafios do Brasil. Estima-se que o 
funcionalismo responda por cerca de 70% 
das despesas de educação. Mas é consenso 
que não há outro jeito: educação se faz com 

bons mestres. "Os cursos de formação de 
professores são extremamente deficientes 
e formam profissionais que não estão pre
parados para encarar a realidade da educa
ção brasileira. São cursos excessivamente 
teóricos, ideologizados e que ensinam pou
co para o professor efetivamente ensinar" 
diz o economista Gustavo Ioschpe. Um pe
queno mas importante passo em direção à 
valorização dos professores já foi dado. A 
aprovação, em 2008, de uma lei que regula
menta o piso salarial nacional para profes
sores da rede pública de educação básica 
(em R$ 950) é apontada pela Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação - rede 
que conta com mais de 200 entidades -
como uma das conquistas recentes no cam
po do financiamento da educação. 

Outra boa notícia é que o governo 
federal, que tradicionalmente gasta mais 
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com o ensino superior, tem aumentado 
sua participação no financiamento da edu
cação básica, que compreende desde a 
pré-escola até o fim do segundo grau). 
Um dos responsáveis por isso é o Fundeb, 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
to da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação. O Fundeb 
tem como objetivo aumentar em dez ve
zes o volume anual de recursos federais 
na área. Em vigor desde 2007, o programa 
substitui o Fundef, que durou de 1997 a 
2006 e focalizava apenas o ensino funda
mental (da pré-escola até a 8a série), vin
culando 15% do valor dos principais im
postos e transferências dos Estados e mu
nicípios à educação. Além de expandir o 
financiamento para toda a educação bási
ca, a nova sigla aumenta para 20% a parce
la a ser redistribuída pela União. O au
mento foi progressivo de 2007 até o ano 
passado. O ano de 2010 é o primeiro do 
funcionamento pleno do Fundeb, previs
to para durar até 2020. 

Mas o programa não conseguiu esca

par de críticas. Para Salomão Ximenes, as
sessor jurídico da organização Ação 
Educativa, as melhorias do Fundeb com 
relação ao Fundef não são suficientes. "Da 
forma como está, o fundo é de manuten
ção. Ele dispõe de recursos - e insuficien
tes - para o atendimento da população já 
matriculada na educação básica. Não traz 
a concepção de ampliação desse atendi
mento" argumenta. Segundo ele, esse é um 
dos sintomas do "estímulo à estagnação" 
na educação. Ou seja, o Estado ou municí
pio não recebe valores maiores caso con
siga aumentar a população atendida. 

Criar mecanismos que permitam 
universalizar o acesso à educação básica 
não é o único desafio do país. Também é 
preciso equilibrar o investimento anual por 
aluno (nivelando por cima, claro): nesse 
quesito, o Brasil gasta, hoje, 6,5 vezes mais 
com alunos de instituições de ensino su
perior do que com alunos do ensino bási
co. A média dos países da OCDE, mais ri
cos, é de apenas duas vezes mais. 

Como se não bastasse, ainda é preci-

so chegar a um consenso sobre o que se 
entende por "qualidade" na educação - ou 
seja, estabelecer metas. Uma delas está cla
ra: diminuir a taxa de repetência, que no 
Brasil é de 18,7% no ensino fundamental, 
segundo a Unesco, enquanto a média na 
América Latina e Caribe é de 4,4%. Por 
fim, o Brasil não deve esquecer de investir 
em educação desde cedo, nas creches -
uma demanda atendida, em parte, pelo 
Fundeb. A educação nos primeiros anos 
de vida das crianças é complexa. Trata-se 
de um grande desafio" diz David Evans, 
economista do departamento de desen
volvimento humano do Banco Mundial 
para a América Latina e Caribe. 

Então por que, afinal, a educação ain
da não é tratada, na prática, como uma 
prioridade, como está na boca dos repre
sentantes do poder público? A resposta, 
um tanto frustrante, é uma velha conheci
da dos brasileiros. "O resultado do investi
mento em educação nem sempre aparece. 
Não é uma obra que pode ser facilmente 
mostrada" diz Romualdo, da USP. 
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