
s S I N D I C A T O S e movi
mentos que defendem a 
ampliação dos investi
mentos em educação pa
ra 10% do PIB consegui
ram uma vitória impor
tante no Congresso. Na 

terça-feira 16, a Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou o Plano Nacio
nal de Educação (PNE) com esse porcentu-
al, a ser alcançado em dez anos. A proposta 
segue para o Senado, onde voltará a ser dis
cutida quanto às fontes de financiamento, 
ainda uma incógnita para tirar as 20 metas 
do plano do papel. Hoje, o País gasta apenas 
5% do PIB no setor, valor considerado in
suficiente diante do tamanho da população 
em idade escolar: 84 milhões de brasileiros. 

O governo sofreu uma série de derro
tas na tramitação do projeto. Inicialmen
te, aceitava destinar 7% do PIB para a edu
cação, mas viu a proposta com o porcen-
tual maior ser aprovado em uma comis
são especial dedicada ao tema na Câma
ra. Depois tentou recolher assinaturas pa
ra que o texto fosse votado pelo plenário. 
Era uma manobra para ganhar tempo. 
Sem o recurso, o PNE seguiria direto para 
o Senado. No fim, os deputados governis-
tas recuaram e retiraram as assinaturas. 

Agora, tanto a presidenta Dilma Rous-
seff quanto o ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, assumiram o compro
misso de manter o investimento de 10% do 
PIB. Pedem, porém, que os parlamentares 
apontem de onde tirar o dinheiro. "Pode
mos manter uma meta de dobrar os inves
timentos até 2022, desde que se tenha re
cursos para fazê-lo", afirmou Dilma, no 
início de setembro. "Caso contrário, esta-

ríamos praticando uma imperdoável de
magogia com uma questão essencial para 
o País." Mercadante, por sua vez, passou a 
defender a destinação integral dos royal
ties do petróleo, mais 50% do Fundo Social 
do Pré-Sal, para viabilizar a meta. "Não há 
espaço para novos impostos. Até porque 
seria preciso criar cinco novas CPMFs. Daí 
a razão de vincular os recursos do petróleo 
para a educação. Essa é a posição de todo o 
governo, a começar pela presidenta Dilma 
Rousseff", afirmou a CartaCapital. 

O grande temor dos defensores da ban
deira dos 10% é que a falta de acordo 
quanto à origem dos recursos faça do 
PNE uma peça de ficção. No texto aprova
do pela Câmara há a previsão de reservar 
50% dos lucros do petróleo a ser extraído 
da zona do pré-sal, incluídos os royalties. 
Mas o recurso pode não ser suficiente. 

"Estima-se que, em 2020, os royalties 
dos novos contratos de petróleo devam 
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gerar cerca de 80 bilhões de reais, ou 2% 
do PIB. A commodity pode se valorizar, 
mas ainda falta o equivalente a 3% do PIB", 
diz Daniel Cara, da Campanha Nacional 
pelo Direito à Educação. "Até agora temos 
apenas projeções. Estamos cientes de que 
contar somente com o pré-sal pode ser ar
riscado. Cremos que, com a tramitação do 
PNE no Senado, vamos ter a oportunidade 
de aprofundar a questão", emenda Cleu-
za Repulho, presidente da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação. 

O debate é espinhoso. Em julho, o mi
nistro da Fazenda, Guido Mantega, afir
mou que os 10% iriam desequilibrar as 
contas públicas e "quebrar o Estado brasi

leiro". Presidente da Comissão de Educa
ção do Senado, Roberto Requião (PMDB-
-PR), mostra idêntica preocupação com o 
impacto econômico da medida. "O mun
do passa por uma grave crise econômica 
e o Brasil não está imune a ela. Não acho 
que é o caso de retirar a bandeira dos 10%, 
mas é preciso deixar claro que esse é ape
nas um objetivo a ser buscado. O maior 
desafio é criar metas para a educação re
alizáveis e afinadas com as diretrizes do 
governo, que é quem vai tocar o plano", 
afirma o parlamentar, que pediu para as
sumir a relatoria do PNE. Seja como for, 
parece improvável o texto ser aprovado 
pelo Congresso ainda este ano, prevê.  
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• A discussão sobre a parcela do PIB 
destinada ao investimento em educação 
é antiga. O primeiro cálculo foi feito nos 
anos 1990, quando o presidente Itamar 
Franco fixou a meta de 5,5% do PIB até 
2003.O plano não saiu do papel. Em 1998, 
o então deputado Ivan Valente apresen
tou um novo projeto na Câmara, a esta
belecer a aplicação de 10% do PIB em dez 
anos. Após tramitar por três anos, a ver
são final do plano aprovado pelo Con
gresso reduziu o índice para 7%. Mesmo 
assim, o projeto foi vetado por Fernando 
Henrique Cardoso. Ao longo do gover
no Lula, o gasto com educação aumentou 
progressivamente para os atuais 5% do 
PIB, mas o veto não foi discutido. 

Para uma visão clara da prioridade f i 
nanceira dada por um país à educação, é 
preciso olhar mais do que o porcentual do 
PIB investido na área. O número de pesso
as em idade escolar é um dos fatores a se 
analisar. O Canadá, por exemplo, aplicou 
5,2% do seu PIB em 2008, enquanto a Bo
lívia destinou 6,4%. Quando aproximamos 
a lupa, é possível ver que o gasto por alu
no é mais elevado no primeiro caso, uma 
vez que a riqueza produzida pelo Canadá é 
muito maior. Enquanto o governo bolivia
no aplica 695 dólares por estudante, o ca
nadense gasta 11 vezes mais: 7.731 dólares. 

Com praticamente metade da popu
lação em idade educacional (45%), os de
safios do Brasil são grandes. Atualmente 
perdemos na comparação com os demais 
países, quando o assunto é investimento 
por aluno. Em um ranking de 27 nações 
elaborado pela Agência Central de Inte
ligência dos EUA (CIA) em 2010, o Bra
sil figurava entre os piores colocados nes
se quesito. Investia 959 dólares por estu
dante ao ano, muito abaixo da média de 
todos os países listados, de 4,4 mil dóla
res. Se investir 10% do PIB, o Brasil pode
rá chegar a esse patamar nos anos 2020. 
Se insistir na proposta de 7%, demoraria 
uma década a mais (quadro à pág. 22). 

Além disso, um estudo feito por Jo
sé Marcelino de Rezende, professor da 
USP-Ribeirão Preto e presidente da As
sociação Nacional de Pesquisa em Finan
ciamento da Educação (Fineduca), con
clui que o valor investido por ano em um 
estudante dos EUA corresponde a seis 
anos o de um brasileiro. Produzido com 
base nos dados da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econô
mico (OCDE), o estudo revela que, mes
mo em comparação com Chile e Méxi

co, o nosso gasto por aluno é 25% inferior. 
O cenário torna-se mais preocupan

te quando levamos em conta as transfor
mações demográficas em curso no Brasil. 
Nas últimas décadas houve uma desace
leração do crescimento populacional. Co
mo a população idosa ainda não aumen
tou de forma significativa, estamos mui
to próximos de viver um fenômeno cha
mado "janela de oportunidade", ou "bô
nus demográfico". Ele acontece quando 
há muito adultos economicamente ativos 
e poucos dependentes, crianças ou idosos, 
inativos economicamente. 

Além de representar um incremen
to nos recursos disponíveis para o gover
no, a nova realidade demográfica também 
pode significar um momento-chave pa
ra o investimento em educação. Durante 
sua janela de oportunidade ocorrida entre 
os anos 1970 e 1990, a Coreia do Sul inves
tiu 10% do PIB em áreas prioritárias, en
tre elas educação, saúde e infraestrutura. 
O esforço resultou na universalização e 
elevação da qualidade do ensino, setor em 
que o país asiático tornou-se referência. 

Nos próximos 30 anos, as transforma
ções na pirâmide etária brasileira reduzi-

rão pela metade a quantidade de pessoas 
em idade adequada para cursar o ensino 
fundamental. Em 2010, a população com 
menos de 15 anos somava 46,5 milhões. 
Em 2040, serão 22,3 milhões, segundo 
projeções feitas pelo Ipea. 

Apesar do desafogo, é necessário, na 
opinião dos especialistas, ampliar o inves
timento. Rezende explica que a aplicação 
de 10% do PIB decorre de décadas de su-
binvestimento. "Espera-se que o próprio 
desenvolvimento do País, potencializa
do por esse maior investimento na educa
ção básica e superior, permita, após 2020, 
uma progressiva queda no investimento 
total em relação ao PIB, sem perda de qua
lidade, até se estabilizarem os investimen
tos educacionais em patamares entre 6% e 
7% do PIB, como ocorre nos países ricos." 

Avaliação semelhante é feita por Maria 
do Pilar Lacerda, ex-secretária nacional da 
Educação Básica e diretora da Fundação 
SM. "O Brasil precisa investir mais para ze-
rar a dívida histórica que tem na área. Ain
da temos 3,2 milhões de crianças e jovens 
fora da escola", afirma. "Apenas uma das 
metas de qualidade, a valorização do ma
gistério, prevê a equiparação do salário dos 
professores ao dos profissionais com mes
ma escolaridade. Temos 2 milhões de do
centes na educação básica. Se eles recebe
rem a média salarial de quem tem ensino 
superior, 4 mil reais, a folha de pagamen
to pode superar a marca dos 100 bilhões." 

Em 2011, o Ministério da Educação pu
blicou uma série de avaliações técnicas so
bre a viabilidade do PNE. Segundo os cál
culos da pasta, para cumprir 11 dos 20 pon
tos do plano, é necessário um investimento 
adicional de 1,9% do PIB. Somado aos 5% já 
aplicados, o cumprimento de todas as me
tas demandaria, portanto, um valor próxi
mo ao defendido pelo governo, de 7%. 

A qualidade não está, porém, embutida 
na conta. "O MEC considerou o custo por 
aluno no ano de 2009, sem nenhuma cor
reção", critica o especialista em financia
mento Nelson Amaral, professor da Uni
versidade Federal de Goiás (UFG). Ele des
carta a hipótese de elevar a qualidade de 
ensino sem aumentar as despesas e reali
zou um cálculo paralelo, levando em conta 
o investimento por aluno nas escolas públi
cas de melhor desempenho nas avaliações, 
concentradas nas regiões Sul e Sudeste. O 
novo cálculo prevê um investimento adi
cional de 4,2% do PIB, algo próximo do pa
tamar de 10% defendido por movimentos e 
sindicatos ligados ao setor. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 721, p. 22-24, 31 out. 2012. 




