
eio da boca do próprio 
ministro da Educação, 
Fernando Haddad: 
"precisamos correr 
atrás dessa diferença 
histórica". A frase, di
ta durante um encon

tro em outubro, referia-se à necessi
dade de aumentar o orçamento para a 
educação para mais que os 7% do Pro
duto Interno Bruto até então anuncia
dos. Faltaria apenas uma resposta do 
Congresso para que, no ano que vem, o 
setor recebesse cifra de até 10% - por-
centual defendido por especialistas e 
movimentos sociais há tempos. 

Usando a expressão "ousadia possí
vel", o deputado Angelo Vanhoni (PT-
PR), relator do projeto de lei do Plano 
Nacional de Educação (PNE), já havia 
afirmado que a Câmara chegara à con
clusão de que 7% não bastariam, mas 
que o valor final também não chegaria 
ao que é pleiteado pela sociedade civil. 

Contudo, ainda que o PNE determinas
se o investimento de 10% do PIB, apenas 
por volta de 2030 o setor teria padrão de 
qualidade comparável ao dos países com 
menores desafios a serem superados, afir
ma Nelson Cardoso Amaral, professor da 
Universidade Federal de Goiás. Se manti
dos os 7%, só chegaríamos lá em 2050. 

"As pessoas ficam achando que, se co
locar 10% do PIB, podemos fazer uma 
festa porque a educação vai melhorar de 
um dia para o outro. Mas não é verdade, 
é um processo longo e complicado. E é 
melhor que comece logo", diz. 

As fontes de renda para se chegar a tal 
valor talvez sejam o principal entrave pa
ra a aprovação. Ao mesmo tempo, no mês 
passado, a assessora especial do Minis-

tério da Educação, Linda Goulart, afir
mou que o Brasil espera, até 2022, atin
gir índice de Desenvolvimento da Edu
cação Básica similar ao dos países desen
volvidos e erradicar o analfabetismo. Se
rá uma conta difícil de fechar. 

Carta na Escola: Nesse debate, muitos 
questionam se é possível estabelecer de 
fato uma relação direta entre o volume 
de investimentos e a qualidade do ensino. 
Qual a sua opinião? 
Nelson Cardoso Amaral: A relação que fa
zemos entre os valores aplicados em edu

cação e a qualidade tem a ver também 
com características de lugares que a gen
te conhece. É inegável que países mais r i 
cos da Europa, o Canadá ou os EUA têm 
educação de melhor qualidade. Esses 
países aplicam por pessoa em idade edu
cacional valores bem superiores aos bra
sileiros. A ideia é: se você aumentar o va
lor por aluno, está melhorando a qualida
de do ensino passado a ele, o que é algo 
que dados e experiência mostram. No fim 
da linha, tudo o que precisa ser feito preci
sa de dinheiro para se concretizar: o salá
rio do professor tem de melhorar; as con
dições da escola, como laboratórios e bi
bliotecas, têm de ser aprimoradas; os edu
cadores precisam de atualização, ir a con
gressos, cursos de qualificação e têm de 
poder trabalhar em um só local para se 
dedicar mais a ele; os alunos têm de rece
ber complementação alimentar, cultural, 
de saúde. Todas essas questões ajudam a 
compor uma escola de boa qualidade e, 
no fim da linha, significam mais verba. 
O Brasil, por exemplo, segundo o meu le
vantamento, investe 959 dólares por pes
soa em idade educacional. O México, mais 
que o dobro: 2.019 dólares. Já os EUA in
vestem 8.816 dólares e a Noruega, 15.578 
dólares! Fica claro que o fator dinheiro faz 
diferença quando se fala em qualidade. 
Por outro lado, é preciso ver também que 
os países com mais dificuldades a superar 
são os que têm grandes populações a se
rem atendidas. Mesmo que o Brasil che
gue aos 10%, o que significaria dobrar os 
investimentos, ainda não chegaria às ci
fras dos países mais desenvolvidos. 

CNE: Como é feita a relação entre o 
tamanho do alunado e o investimento fei
to em diferentes países? 
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NCA: As pessoas ficam chocadas quando 
veem só o porcentual do PIB aplicado por 
diferentes nações. Veem que a Bolívia apli
ca 6,4% e o Canadá, 5,2%. Quer dizer que a 
primeira dedica mais atenção à educação? 
Não. Esse é um conceito disseminado er
radamente. É preciso ver claramente o ta
manho do PIB da Bolívia, que é de 45 bi
lhões de dólares, o do Canadá, 1,278 trilhão 
de dólares em 2009, e o tamanho da popu
lação que cada um tem de educar: respec
tivamente, 4,1 milhões e 8,6 milhões. Isso 
significa que a Bolívia aplica 695 dólares 
por habitante e o Canadá, 7.731 dólares. 

Há muitas comparações erradas nesse 
sentido. Enquanto não se analisarem 
essas três questões, não é possível com
preender esse assunto. 

CNE: O senhor cita em seus estudos que 
os principais desafios para o Brasil na edu
cação virão nos próximos 20 anos. Que 
implicações isso tem no estabelecimento 
de metas dos dois PNEs futuros? 
NCA: Essas próximas décadas, tudo indi
ca, serão um momento especial na histó
ria. É um momento em que o sistema de
mocrático está estabilizado, o lado políti

co parece ter sido resolvido. Além disso, 
há o desenvolvimento em termos de eco
nomia, com maior presença e autocon
fiança no ambiente internacional. A des
coberta do pré-sal é algo importante em 
termos de financiamentos, pois será uma 
riqueza grande, mas de tempo finito. E 
há outro aspecto, o do bônus populacio
nal, que é importantíssimo. Nesse perío
do, a população vai se estabilizar e a quan
tidade de pessoas a serem educadas dimi
nuirá. Será um momento-chave, por tu
do isso, para dar boa educação para a po
pulação e melhorar bastante as condições 
de saúde. Mas há um limite para o cres
cimento. A Europa está agora tomando 
consciência disso e os EUA também: não 
há mais como crescer tanto. A expansão 
da economia para outros lugares começa 
a atingir determinada saturação e há ain
da os BRICS, que têm um mercado de que 
precisam usufruir. Vai existir um limi
te. E parece que essa consciência toda vai 
chegar ao Brasil agora, daí a importância 
da discussão em torno dos dois PNEs. 

CNE: Mesmo com o bônus populacional que 
o senhor mencionou, seu trabalho cita que, 
mesmo se o investimento atingir 10%, ain
da levará tempo para se chegar a um valor 
comparável ao dos países desenvolvidos. 
NCA: Se o País tomar a decisão de, nos 
próximos 20 anos, fazer um grande es
forço para um processo educacional me
lhorar, poderemos começar a baixar o 
porcentual do PIB dedicado à educação. 
É preciso esforço localizado agora. Apli
cando 7% do PIB, em 2030 você tem um 
investimento de 4.132 dólares por pes
soa, porque o PIB vai aumentar e a po
pulação vai diminuir. E, em 2050, vamos 
chegar em 6.865 dólares, comparável aos 
países desenvolvidos hoje. Teoricamen
te, a partir daí poderíamos baixar esses 
7%, não precisaríamos de tanto mais. 
Agora, se você aplicar 10%, que é a defesa 
do meu trabalho, em 2030 já estaríamos 
com 5.903 dólares e, nesse caso, poderí
amos começar a baixar os valores sem 
correr o risco de voltar para trás e dete
riorar o processo educacional de novo. 

CNE: Ou seja, mesmo que o País consiga 
chegar nesses valores em 2050, várias ge
rações de estudantes ainda seriam afeta
das pelos baixos investimentos... 
NCA: Sim, mas uma hora tem de come
çar. Se há 15,20 anos o Brasil tivesse co
meçado a priorizar a educação, se os 7% 
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do PIB não tivessem sido vetados no 
PNE anterior e os governos FHC e Lu
la tivessem aplicado mais que esses 7%, 
nós estaríamos já há uma década nesse 
processo. Infelizmente, é esse o percurso 
que o Brasil tem de percorrer. As pessoas 
ficam achando que, se colocarmos 10% 
do PIB, podemos fazer uma festa, porque 
a educação vai melhorar de um dia pa
ra o outro. Mas não é verdade, é um pro
cesso longo e complicado. E é melhor que 
comece logo, para que não demore mais. 

CNE: Como o senhor avalia, então, o fato 
de que, neste PNE, a presidenta não terá 
poder de vetar o valor dos recursos aplica
dos em educação em relação ao PIB, como 
aconteceu no anterior? 
NCA: Sim, é um grande avanço. Seja hou
vesse esse vínculo no outro PNE, nós es
taríamos agora exigindo dos governos o 
cumprimento dos 7%. Nele, a discussão 
também foi forte e já eram feitas essas 
contas que nós repetimos agora para 
mostrar que precisaríamos de 10%. Saiu 
do Congresso aprovado com 7% e hou
ve o veto. A Emenda 59, que altera essa 

questão, significa o reconhecimento de 
que o dinheiro vinculado dos impostos 
é pequeno e que, portanto, tem de haver 
aporte maior de recursos. Hoje se chega 
a algo em torno de 5% do PIB. Só os im
postos não dão conta de colocar mais di
nheiro. E preciso ação especial e, no meu 
entender, é uma tomada de consciência 
do Congresso Nacional de que é preciso 
colocar mais dinheiro na educação. 

CNE: No último mês, o deputado Angelo 
Vanhoni, relator do projeto de lei do pla
no na Câmara, afirmou que a meta de in
vestimento deve ser maior que os 7% do 
PIB propostos, mas não deve chegar aos 
10% defendido pelos movimentos sociais 
e entidades. O ministro Haddad também 
fez declarações defendendo mais fundos. 
Trata-se de um reconhecimento da neces
sidade de focar essa área? 
NCA: Acho que os deputados já se conven
ceram de que 7% é um valor muito peque
no. Pode ser que eles cheguem a um valor 
que também não seja 10%, porque, quan
do a gente analisa quais seriam as fontes 
para isso, é realmente um trabalho árduo. 

Tem de haver realmente uma ação con
junta de municípios, estados, do governo 
federal, discutir o dinheiro do pré-sal... 
Os 7% são pequenos, já se convenceram 
disso, e os 10% são difíceis de ser atingi
dos. É preciso uma confluência de ações 
para atingir esses 10% e pode ser que a co
missão fique espremida entre esses dois 
extremos. Mas, de qualquer forma, é um 
ganho de toda a movimentação. Sem ela, 
ficaríamos em 7% e seria insuficiente. Eu 
tenho dito que mesmo os 10% não signifi
cam grande coisa. Mas aí tem a ver com 
o tamanho da população que o País tem 
de educar e o tamanho do PIB. Por exem
plo, os EUA têm 85 milhões para educar, 
mas um PIB de 14 trilhões de dólares, en
tão estão com 8.800 dólares por pessoa 
em idade educacional. O Japão tem 25 
milhões para educar, só que o PIB é alto, 
eles aplicam 4,9% dele e dá 7.800 dólares 
por pessoa. Por outro lado, não podemos 
pedir mais que 10%. Para chegar em 
4 mil dólares, o que já se aproximaria da 
média desses países, precisaríamos de 
20%, o que é inviável diante das demais 
necessidades do País. 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 61, p. 10-12, nov. 2011.




