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para acelerar o crescimento econômico, graças à combinação de uma relação mais 
favorável de adultos por crianças e idosos. Para que o país faça da transição demo-
�
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na infância para preparar melhor a geração sobre a qual cairá a responsabilidade de 
produzir os meios para que possamos arcar com os custos de uma estrutura etária 
cada vez mais envelhecida. 

Este dilema intergeracional foi bem resumido em texto publicado pela Cepal, sobre 
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autoria de Alves, Vasconcelos e Carvalho (2010, p. 32): 

É praticamente consensual a perspectiva de que a produtividade mais alta está 
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é garantir um ensino de maior qualidade, pois universalizar o acesso é só um lado 
da moeda, o outro é preparar melhor aqueles que, egressos das escolas e das 
universidades, vão entrar em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e 
talhado pelas novas tecnologias. Vale lembrar que a geração que nasceu na pri-
meira década do novo século estará entrando no mercado em meados do período 
aqui analisado, isto é, em 2025-2030, no limite, portanto, do período de possível 
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A relação entre a educação e os temas populacionais também está presente no Re-
latório da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Em seu 
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à educação de qualidade”, lembrando que “a comunidade mundial tem a especial 
responsabilidade de assegurar que todas as crianças recebam uma educação de qua-
lidade melhorada e completem o curso primário”. O texto também aponta impactos 
positivos que a melhoria do acesso a um ensino de qualidade traz para questões 
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cia. Há uma estreita e complexa relação entre educação, idade núbil, fecundidade, 
mortalidade, mobilidade e atividade. O aumento da educação de mulheres e moças 
contribui para a maior emancipação da mulher, para o adiamento da idade de ca-
samento e para a redução do tamanho das famílias. Quando as mães são mais bem 
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�789;<��+==>���!�?=F!�

Olhando apenas para o que está acontecendo em termos populacionais na infância 
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aumentar o investimento per capita na infância pelo simples fato de que a população 
de crianças no país está diminuindo. A série histórica dos últimos 30 anos da Pnad 
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), do IBGE, mostra que, desde o início 
dos anos 1980, o número de crianças de zero a um ano de idade no país tem caído 
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Pnad contabilizou 3,5 milhões de crianças no país. Em 2012, este número caiu para 
2,5 milhões, uma redução de 27%, ou 1 milhão de crianças de zero a um ano de idade 
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Crianças de 0 a 1 ano de idade 

Brasil — 1981-2012
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Fonte: Banco Multidimensional de Estatísticas — BME, Séries históricas do IBGE.
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crianças permitirá crescer o investimento por aluno, vem acompanhado de outro 
fator que tende a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino: o aumento na 
escolaridade das mães. Ao analisar dados sobre os anos médios de escolaridade de 
mulheres de 20 a 29 anos, por exemplo, percebemos que, em 30 anos, de 1981 a 
2011, o percentual de mulheres com três anos ou menos de estudo (grupo tradicio-
��	���������������������9(U\���	���������������������
��%����
���	�������
sequer o 5º ano do ensino fundamental) caiu de 31% para 6%. No mesmo período, a 
proporção de mulheres nessa faixa etária que conseguiram concluir ao menos o ensi-
���	'�����	���������M]^��
�_`^����	���������
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Porcentagem de mulheres de 20 a 29 anos de idade, por anos de estudo  

Brasil — 1981-2011
Em %
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Fonte: Banco Multidimensional de Estatísticas — BME, Séries históricas do IBGE.
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é que, ao menos em termos de acesso, as novas gerações de crianças que ingressam 
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de 30 anos atrás. E isso, por si só, é uma variável fortíssima que tende a contribuir 
com a melhoria da qualidade do ensino. Na educação, sabemos ao menos desde 
1966, quando o sociólogo americano James Coleman publicou seu famoso Relatório 
Coleman, que o fator que mais impacta o desempenho de um aluno é o nível socioe-
conômico de sua família. Os achados de Coleman em meados da década de 1960 têm 
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do sucesso escolar. E, entre os fatores geralmente utilizados para se compor o nível 
socioeconômico de uma família, aquele que, isoladamente, tem papel mais relevante 
para explicar os resultados dos alunos é a escolaridade da mãe.
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mães mais escolarizadas. No entanto, e aqui está um grande porém, só esse vento a 
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qualidade do ensino de um país que tem um atraso educacional tão grande, fruto de 
séculos de omissão do poder público nessa área. 

Em primeiro lugar, sobre a questão da possibilidade de aumento do gasto per capita, 
é preciso ter em mente que o Brasil ainda está muito distante da média do gasto 
por aluno no setor público em países da OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico). A Tabela 1, extraída da edição divulgada em 2013 do 
relatório anual Education at a Glance������
�������	���������"8<\��	���
�����
o Brasil tem um dos menores níveis de investimento no ensino fundamental entre 31 
países comparados. 
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Tabela 1 
Gasto público por estudante no ensino fundamental 

Países selecionados — 2010

Países Valor (1)  Países Valor (1)

Luxemburgo 19.964 Itália 8.247

Noruega 13.066 Islândia 8.228

Estados Unidos 11.859 Eslovênia 7.766

Dinamarca 11.847 Portugal 7.415

Suíça 11.726 Nova Zelândia 7.066

Bélgica 10.723 Coreia do Sul 6.758

Suécia 10.071 Estônia 5.963

Espanha 9.559 Israel 5.185

Irlanda 9.311 República Tcheca 5.160

Canadá 9.213 República Eslovaca 4.493

França 9.105 Rússia 3.978

Austrália 9.036 Chile 3.626

Holanda 8.825 Argentina 3.398

Reino Unido 8.623 Brasil 2.653

Finlândia 8.425 México 2.278

Média da OCDE 8.412  Turquia 2.008

Fonte: OCDE (2013). 
(1) Em dólares ppp (�������	
����������	��).
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público anual no ensino fundamental brasileiro é de apenas 2.653 dólares por aluno. 
Isso representa apenas 32% do valor médio anual investido na média dos países da 
OCDE (8.412 dólares). 
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que a população em idade escolar para o ensino fundamental (de 6 a 14 anos) vai con-
tinuar diminuindo nos próximos 50 anos. Em 2022, bicentenário da nossa Independên-
cia e ano escolhido pelo Ministério da Educação como marco para atingirmos o nível 
de qualidade dos países da OCDE, o número de crianças nessa faixa etária diminuirá 
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milhões de crianças nessa faixa etária. Fazendo uma conta simples que desconsidera 
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no ensino fundamental público por um número 12% menor de crianças em 2022, o 
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ceria somente de 32% para 36% em comparação com o patamar dos países da OCDE. 
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IBGE, o Brasil terá 18 milhões de crianças de 6 a 14 anos. Se continuarmos investindo 
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no futuro, nosso gasto médio por aluno anual subiria do atual patamar de 2.653 dóla-
res para 4.658. Ainda assim, seria pouco mais da metade (55%) dos 8.412 dólares de 
	'����������"8<\!�

É claro que é preciso considerar que a relação entre gastos por aluno e qualidade da 
educação não é automática. Há países que apresentam alto investimento per capita, 
mas com resultados no Pisa (exame da OCDE que avalia a qualidade do ensino em 
mais de 60 países) muito abaixo de outras nações no topo do ranking de desempenho, 
mas com investimento per capita muito menor. O relatório do Pisa de 2012 dá bons 
argumentos sobre até que ponto vale a pena aumentar o investimento por aluno. O 
estudo conclui que um maior investimento per capita em educação não é garantia 
��������
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pesquisa como 50 mil dólares por estudante cumulativos dos 6 aos 15 anos. 

Por um lado, em favor do argumento de que é necessário aumentar o investimento 
per capita brasileiro no ensino fundamental, a OCDE mostra que o Brasil, no levan-
tamento, chega a pouco mais da metade deste limite de 50 mil dólares, a partir do 
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dólares cumulativos dos 6 aos 15 anos. 
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verdade que há muitos países com investimento menor e resultados melhores que o 
Brasil, caso de Vietnã, Turquia, Tailândia, Malásia, México e Montenegro, conforme 
mostra a Tabela 2.
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sino dos países ricos? A resposta seria sim apenas se, do dia para a noite, tornássemos 
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parece evidente que é preciso aumentar esse gasto por estudante para além dos 
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A questão que foi muito discutida no setor educacional, em 2013, é até quanto de-
vemos e podemos elevar nossos gastos no setor. É preciso lembrar que, na conta do 
gasto per capita�����	�������;9(�'��	��
����������	�����������
	��������-
cia. Países mais ricos, portanto, conseguem um alto nível de investimento por aluno 
comprometendo menos de seus recursos com o setor. De acordo com o Relatório do 
Desenvolvimento Humano da ONU de 2013, o Brasil investe 5,4% de seu PIB em edu-
cação (e aqui entra na conta não apenas o ensino fundamental, mas também toda 
�����$%�����������������������
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O Reino Unido, por exemplo, investe o mesmo percentual. Os Estados Unidos também 
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nação que tem sido apontada como modelo de reforma educacional bem-sucedida.

Tabela 2 
Gastos por aluno de 6 a 15 anos e desempenho médio em matemática no Pisa 2012  

Países selecionados — 2012

Países 

Gastos 
por aluno 

cumulativos 
dos 6 aos 15 

anos (1) 

Desempenho 
médio dos 
alunos em 

matemática 
Pisa 2012

Países

Gastos 
por aluno 

cumulativos 
dos  6 aos 

15 anos (1) 

Desempenho 
médio dos 
alunos em 

matemática 
Pisa 2012

Vietnã 6.969 511 Portugal 70.370 487

Jordânia 7.125 386 Nova Zelândia 70.650 500

Peru 12.431 368 Canadá 80.397 518

Tailândia 13.964 427 Alemanha 80.796 514

Malásia 16.816 421 Espanha 82.178 484

Uruguai 19.068 409 França 83.582 495

Turquia 19.821 448 Itália 84.416 485

Colômbia 20.362 376 Cingapura 85.284 573

Tunísia 21.504 388 Finlândia 86.233 519

México 23.913 413 Japão 89.724 536

Montenegro 23.913 410 Eslovênia 91.785 501

Brasil 26.765 391 Irlanda 93.117 501

Bulgária 31.944 439 Islândia 93.986 493

Chile 32.250 423 Holanda 95.072 523

Croácia 38.992 471 Suécia 95.831 478

Lituânia 44.963 479 Bélgica 97.126 515

Látvia 45.342 491 Reino Unido 98.023 494

Hungria 46.598 477 Austrália 98.025 504

Xangai, China 49.006 613 Dinamarca 109.746 500

República Eslovaca 53.160 482 Estados Unidos 115.961 481

República Checa 54.519 499 Áustria 116.603 506

Estônia 55.520 521 Noruega 123.591 489

Israel 57.013 466 Suíça 127.322 531

Polônia 57.644 518 Luxemburgo 197.598 490

Coreia 69.037 554    

Fonte: OCDE (2013). 
(1) Em dólares ppp (�������	
����������	��).

No momento em que este texto foi escrito, o Congresso Nacional debatia em quanto 
�	���
������
����%�����;��������������\���$%�������	���������
����������
PIB destinado ao setor. Movimentos sociais pressionavam por uma meta de 10% em 
dez anos. Os que consideravam esse nível irrealista lembravam que, de acordo com o 
mesmo Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, apenas três nações do mundo 



257��������	
��������
	���������

(Cuba, Timor Leste e Lesoto) investiam 10% ou mais de sua riqueza em educação. Os 
���
��������������
����������
���������
��	����	��������
���$�������������
se encontram em patamar desenvolvido de qualidade do ensino, caso da Coreia do 
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percentual do PIB em educação. Para esses defensores dos 10% do PIB na educação, 
como temos um atraso educacional gigantesco em relação às nações desenvolvidas, o 
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meta, estipulada pelo MEC e pelo movimento Todos Pela Educação, é atingir o nível 
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preciso elevar o percentual do PIB dedicado ao setor ainda mais para ao menos se 
aproximar do valor investido por aluno. 

A discussão sobre o momento propício a esse investimento é pertinente porque sabe-
	�����������������	��
�������	��
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���
-
ção de população idosa no futuro. E esse contingente maior de idosos no país exigirá 
também mais recursos do Estado para manter seus sistemas de aposentadoria e saú-
de. Um trabalho divulgado em 2012 pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, 
de autoria dos pesquisadores Kaizô Beltrão e Luiz Augusto Carneiro, estima que, 
trabalhando com taxas médias de crescimento do PIB e do salário mínimo variando de 
2% a 4% ao ano, entre 46% e 57% do PIB brasileiro em 2030 estará comprometido com 
gastos em Previdência se não houver mudança nas regras atuais de aposentadoria. 
�������������
�������'����+=^!�

O cenário traçado por Beltrão e Carneiro é extremamente preocupante, e nem os 
autores dizem acreditar que deixaremos que isso aconteça sem adaptarmos nosso 
�����	����	���$�����
��!�����������������������
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por um lado há a oportunidade de aumentar o gasto na infância agora porque nascem 
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bém um fator a ser usado contra o aumento dos investimentos nessa faixa etária. O 
raciocínio nesse caso é que, como teremos que gastar mais no futuro para lidar com 
uma população crescente de idosos, parte desses recursos poderia vir de um menor 
�������������������������������
��	������
��$�����
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portanto, de um dilema entre gerações, com expectativas legítimas, em ambos os 
casos, de melhoria dos serviços públicos para essas populações. 

Em favor do aumento do investimento imediato na infância, pode-se argumentar que 
�����������	�����$%�����������
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���
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riqueza no futuro. Uma geração mais próspera aumentará também a arrecadação 
�������������	���
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população idosa. Para que essa equação funcione, além do investimento em capital 
humano, o Brasil precisa também, obviamente, criar condições macroeconômicas 
para que essa população economicamente ativa encontre postos de trabalhos condi-
zentes com sua escolaridade. 

Ainda sobre este dilema, retoma-se aqui a citação inicial de Alves, Vasconcelos e Car-
�����7M]+]F����
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�	����
�����/��
$%���������������
�	��-



258 Antônio Gois

ra década do novo século” e que terá sob seus ombros a responsabilidade de formar 
a parcela produtiva de uma população cada vez mais envelhecida. Para darem conta 
��������������������
���������������������������
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ser o investimento para valer, e com qualidade, em educação. A hora é essa, e o país 
não pode se dar ao luxo de perder, mais uma vez, o bonde da histórica educacional.  
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Sanderson (2013) que faz uma análise empírica sobre a associação entre o cresci-
mento econômico, mudanças na estrutura etária, participação da força de trabalho e 
educação. Usando um painel global de países, os autores consideram que, depois de 
controlado o efeito do capital humano, não existem evidências de que as mudanças 
na estrutura etária afetariam a produtividade do trabalho. Os resultados sugerem 
que as melhorias nos níveis educacionais são a chave para explicar a maior produti-
vidade da economia e o crescimento da renda. Para eles, parte substancial do bônus 
��	��
�����'������
������	����������������!
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