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Educação é mais importante que o pré-sal  

(NÃO ASSINADO)

Membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Alex Canziani (PTB-PR) afirmou, no plenário da 
Câmara, que investir em educação é mais importante para o futuro do Brasil do que o petróleo do pré-sal.

Atualmente, estudos demonstram que, a cada ano de escolaridade acrescentado, o salário aumenta cerca de 10%, 
principalmente no ensino básico. “Também não posso deixar de mencionar que um grupo de empresários e especialistas 
em educação decidiu se unir para, além dos projetos das fundações ou ONGs na área de educação, criar um movimento 
para qualificar a demanda do ensino”. Canziani destaca que uma das principais metas é que toda criança e jovem de 4 a 
17 anos esteja na escola.

Segundo ele, dados do MEC apontam que a taxa de conclusão, tanto do ensino fundamental quanto do médio, aumentou 
significativamente, embora esteja ainda bem abaixo do que deveria ser.

Em 1995 a taxa de conclusão do ensino fundamental era de 30%, e, em 2007, passou para 60%. Já no ensino médio, 
      girava em torno de 15% e passou para a casa dos 45%, num período relativamente curto.       

Estudos de economistas da Fundação Getúlio Vargas mostram que cada ano de escolaridade aumenta a produtividade do
trabalho nos Estados Unidos em cerca de 8%.

Segundo os pesquisadores, diferenciais de escolaridade são explicações fundamentais entre a renda per capita do Brasil e
de vários países. A educação explica de 30% a 50% da desigualdade de renda no Brasil entre a década de 1970 e 
meados de 1990.

A partir da mudança de paradigma, nos últimos 15 anos, a educação tem obtido, segundo os autores, "papel central" na 
redução da desigualdade.

“Não posso deixar de mencionar o programa de reformulação do sistema de ensino dos Estados Unidos, proposto pelo 
presidente Barack Obama, que é um paradigma a ser seguido no Brasil. Propostas como pagamento de professores 
segundo o desempenho já estão sendo adotadas em alguns estados, como São Paulo e Pernambuco, com o pagamento de
bônus para as melhores escolas”, destacou o parlamentar paranaense.

Para Canziani, é preciso aprimorar e manter todos os canais abertos para sugestões de especialistas “e de todos que, 
como nós, queremos uma educação de qualidade para um país melhor”, finalizou o deputado petebista.


