
pós dois anos de dis
cussões , finalmente o 
relatório do Plano Na
c iona l de E d u c a ç ã o 
(PNE) foi aprovado em 
uma C â m a r a dos De
putados lotada de es

tudantes e ativistas, no úl t imo dia 26 de 
junho. Mais enxuto do que o anterior, o 
novo PNE estabelece 20 metas educa
cionais que o Brasil deverá a lcançar nos 
próximos dez anos. Entre elas, alfabeti
zar todas as c r ianças até o final do ter
ceiro ano do Ensino Fundamental, ofere
cer educação integral em 50% das esco
las públicas e fomentar uma melhoria na 
qualidade da Educação. Para que isso se
ja possível, o principal plano de diretrizes 
das politicas educacionais do país prevê 
a ampliação do investimento público em 
educação pública para, no mín imo, 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) ao final 
do decênio. E aí, na fatia do bolo destina
da à educação, que a discussão emperra. 

O governo queria aumentar os atuais 
5% do PIB na área para 7%, proposta ven
cida pelas entidades defensoras de 10% 
da soma de todas as riquezas produzidas 
pelo Brasil para a educação pública. O re
sultado foi recebido com preocupação 
tanto pelo ministro da Educação, Aloi -
zio Mercadante, quanto pelo ministro da 
Fazenda, Guido Mantega. Em nota, Mer
cadante avaliou que o aumento de inves
timento será uma "tarefa política difícil 
de ser executada". Mais contundente, o 
ministro da Fazenda evidenciou sua in
satisfação ao declarar os riscos nas con
tas públicas e de "quebrar" a economia 
do País. O projeto de lei (8.035/10) ago
ra segue para o Senado, onde deverá pas
sar por três comissões. Só então segui
rá para sanção presidencial, e as apostas 

são que seja aprovado apenas em 2014. 
A aplicação de mais dinheiro na área é 

a solução? Sim e não, na opinião do pro
fessor da Universidade Federal Flumi
nense Nicholas Davies. No artigo O fi
nanciamento da educação estatal no Bra
sil, Davies defende que o financiamento 
é tanto uma questão quantitativa (mais 
recursos) quanto qualitativa (sua me
lhor utilização). Especialista em finan
ciamento na educação, Nelson Cardo
so Amaral, da Universidade Federal de 
Goiás, acredita que há tempo para o Bra
sil se organizar e direcionar esse esforço 
para a educação. "Esse investimento se
rá feito paulatinamente. Existe uma meta 

intermediária de se chegar a 7% em cinco 
anos e depois mais cinco anos para atin
girmos os 10%", cita. Na ponta da língua 
de todos, a melhoria da educação no Bra
sil passa pela resolução de problemas que 
vão do século X I X ao X X I , do analfabe
tismo à ampliação do ensino superior. 

Para o pesquisador da Ibre/FGV Fer
nando Veloso, o simples aumento dos 
gastos não garante, por si só, melhorias 
na qualidade da educação oferecida pa
ra a população. "Existe uma tendência no 
Brasil de acreditar que gastar mais resol
ve", opina. "Eu não sou contra aumentar 
os recursos, mas acho que eles precisam 
ser direcionados para programas efeti
vos. É preciso t ambém monitorar os re
cursos e avaliar como esses gastos são fei
tos", analisa. Veloso afirma que a eleva
ção dos gastos em educação ocorrida des
de 2004 não se traduziu em uma melho
ria da qualidade, o que indicaria a exis
tência de um elevado grau de ineficiência 
no sistema educacional brasileiro. 

No entanto, é bom lembrar, que no mo
mento em que os gastos aumentaram 
(passaram de 3,9% para 5%) o acesso à re
de e, portanto, o número de alunos, tam
bém crescia. "Os processos que fizeram 
com que o volume de dinheiro aumentas
se nos últimos anos não são processos pa
ra melhoria de qualidade, e sim de expan
são", contrapõe Nelson Amaral. 

No estudo feito por Amaral, com um 
contingente de 84,4 milhões de pessoas 
em idade educacional (cerca de 45% da 
população), atualmente o Brasil aplica 
4,7% do seu PIB no setor, o que dá 959 
dólares por aluno. O valor é bastante in 
ferior ao investimento feito por países co
mo Canadá (7.677 reais), Estados Unidos 
(8.816 reais) e Argentina (1.578 reais). A 
realidade brasileira apresenta-se como 
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um desafio, uma vez que praticamente 
metade da população do país encontra-
-se em idade de ir para a escola. "O Brasil 
está vivendo um momento crítico em ter
mos de recursos para educação. É um pe
ríodo importante, uma vez que a quanti
dade de jovens é grande", explica. 

LONGO CAMINHO 
A discussão sobre a parcela do PIB que 
deve ir para a educação não é nova. O pri
meiro cálculo foi feito na década de 1990, 
no governo de Itamar Franco (1992-1994) 
e está traduzido no Plano Decenal de Edu
cação para Todos (1993-2003). Entre as 
metas estabelecidas pelo documento es
tá "ampliar progressivamente a participa
ção percentual do gasto público em edu
cação no PIB brasileiro, de modo a atingir 
o índice de 5,5%". O plano, porém, pratica
mente não saiu do papel. Em 1998, o então 
deputado Ivan Valente apresentou um no
vo projeto na Câmara, cuja proposta in i 
cial foi elaborada em conjunto com edu
cadores e outros setores da sociedade em 
dois congressos nacionais de educação 
realizados em 1996 e 1997. Esse documen
to, batizado de Plano Nacional de Educa
ção: Proposta da Sociedade Brasileira esta
belecia a aplicação de 10% do PIB em dez 
anos. Após tramitar ao longo de três anos, 
a versão final do Plano Nacional de Edu
cação aprovada pelo Congresso estabele
cia o gasto em 7%. Além da redução, es
sa meta de financiamento acabou vetada 
por Fernando Henrique Cardoso (1994-
2002). Ao longo do governo Lula (2002-
2010), o veto não foi discutido. "Naque
la época, 10% do PIB na educação servi
ria para alcançar um padrão de qualida
de mais próximo dos países desenvolvi
dos", lembra Daniel Cara, coordenador da 
Campanha Nacional pelo Direito à Edu
cação. "Hoje, pedimos os 10% para alcan
çar um padrão mín imo de qualidade." 

Na análise de Nelson Amaral, a dife
rença entre os 7% defendidos pelo gover
no federal e os 10% aprovados no relatório 
final se traduz em qualidade. "É o mon
tante de dinheiro que entra para aumen
tar salários, melhorar estruturas, cons
truir bibliotecas e laboratórios", enumera. 
E conclui: "O dinheiro não resolve os pro
blemas da educação, mas a falta dele causa 
problemas no processo educacional". 

Professor da Faculdade de Educação da 
USP, Romualdo Portela considera a apro
vação dos 10% muito importante, uma vez 
que cria as condições para efetivamente 
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ter um plano organizador da política edu
cacional. "A condição de existência de um 
Plano Nacional de Educação que possa ser 
levado a sério é você ter os recursos neces
sários para que ele seja cumprido", analisa. 
Nesse sentido, este novo PNE é inovador. 
"Nossos planos anteriormente sempre fo
ram um amontoado de metas sem nenhu
ma indicação de como alcançá-las e, por
tanto, nunca tiveram utilidade nenhuma." 

Segundo os especialistas, os dois maio
res desafios para o Brasil na próxima dé
cada são universalizar efetivamente a 
Educação Básica e, ao mesmo tempo, ele
var de maneira substancial a qualidade de 
ensino público oferecido. Além de aumen
tar o atendimento na Educação Infantil e 
no Ensino Médio, Amaral t ambém apon
ta a necessidade de se elevar o número 
de pessoas de 18 a 24 anos no Ensino Su
perior. "Hoje temos em torno de 15% e o 
PNE prevê elevar até 33%. É outro desa
fio enorme." Também para Portela, uni
versalizar e melhorar a qualidade do ensi
no básico levam a uma questão subsidiá
ria, que é a expansão do Ensino Superior. 
"A tendência, se tudo der certo, é daqui a 

dez anos a gente discutir a expansão e a 
qualidade das universidades. Hoje, isso já 
é um problema, mas um problema menor, 
diante da Educação Básica." 

A respeito da tramitação do PNE, as 
expectativas variam no curto e no médio 
prazo. A julgar pelas declarações recentes 
do Executivo, Portela aposta que a batalha 
no Senado será "muito complicada". Para 
Priscilla Cruz, do Movimento Todos pela 
Educação, a t ramitação no Senado pode
rá ocorrer após o período das eleições mu
nicipais, em outubro deste ano, o que alte
raria o cenário político. "Por conta do mo
mento eleitoral brasileiro, o apelo estu
dantil adquire muito significado", avalia. 

Já na opinião de Daniel Cara, o gover
no federal se esquivou de debater o PNE. 
Segundo ele, o ministro Mantega tam
bém estava desinformado a respeito do 
PNE, fator fundamental para a aprovação 
do valor de 10%. "O resultado é que o go
verno vai atuar na perspectiva de travar 
a tramitação da matéria", opina ele, que 
acredita que o últ imo passo para efetiva 
aprovação do PNE, a sanção presidencial, 
só será dado daqui a dois anos, às vésperas 
das eleições presidenciais de 2014. 

Nas palavras do professor de Filosofia 
da USP Vladimir Safatle, por trás de de
clarações como a do ministro esconde-
-se uma incompreensão sobre qual é, afi
nal, o verdadeiro desafio do desenvolvi
mento nacional. "O investimento em edu
cação é, além de socialmente importante, 
economicamente decisivo. O governo ain
da não compreendeu que o gasto das famí
lias com educação privada é um dos maio
res freios para o desenvolvimento econô
mico", escreveu Safatle em artigo publica
do na revista CartaCapital. Para o filósofo, 
"ele (Mantega) deveria dizer, ao contrário, 
que a perpetuação dos gastos em educação 
no nível atual quebrará a Nação". 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 68, p. 20-22, ago. 2012.




