
Segundo Aécio Neves, o problema da qualidade da educação 

no Brasil não está relacionado ao baixo investimento na área. 

Equipe do Pensar a Educação em Pauta 

Após uma longa tramitação no Congresso, o PNE foi aprovado e nele se prevê 

o investimento de 10% do PIB em educação até o final da década, ou seja, 

2024. Essa é, segundos os especialistas, uma das condições fundamentais 

para se garantir a elevação da qualidade da educação no país. No entanto, não 

é isso que pensa a equipe que preparou o Programa de Governo de Aécio 

Neves, candidato a Presidência da República pelo PSDB.  Segundo o 

Programa de Governo do candidato,  

Esses resultados [da educação  muito sofríveis não podem  ser 
explicados pelo baixo gasto público. O Brasil gasta hoje mais de 6% do 
Produto Interno Bruto em educação, aos quais se somam pelo menos 
mais 2% de gastos privados. Não é pouco. Trata-se de uma proporção 
elevada em termos internacionais, próxima à de países como Austrália e 
França. Com a aprovação do novo PNE (2014-2024) e com os recursos 
provenientes do Pré-Sal, a meta é que em alguns anos o país venha a 
investir 10% do PIB em educação. Porém, mais recursos não vão 
garantir a melhoria da qualidade do ensino. 
(http://aecioneves.com.br/downloads/plano-de-governo/cidadania-II.pdf) 
 
 

Diante desse argumento, a equipe do Pensar a Educação em Pauta saiu em 
busca de elementos que pudessem confirmar tal perspectiva. E, após uma 
busca nos jornais  O Globo e  O Estado de São Paulo, e  no site do movimento 
Todos Pela Educação, nenhum dos quais pode ser acusado de pró Governo, o 
que vimos foi exatamente o contrário. As pesquisas mais recentes demonstram 
o quanto o Brasil investe pouco em educação. 
 
A falácia da afirmação do Programa do candidato Aécio Neves está em  se 
referir apenas no montante do PIB a ser investido em educação, e compará-lo 
com o investimento de países como Austrália e França, sem se referir, por 
exemplo, ao valor do PIB destes países e ao tamanho da popular escolar dos 
mesmos. Ou seja, o que importaria seria comparar o investimento per capita 
em educação. Neste caso, a França, que tem um PIB maior que o do Brasil, 
mas uma população escolar muito menor, tem um investimento per capita 
muito maior do que o nosso. E, ao fim e ao cabo, segundo todos os 
especialistas no assunto, é isto que conta. O resto é engodo!! 
 
Abaixo o leitor encontra uma série de matérias sobre o assunto, reunidas por 
nossa Equipe. 
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http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/brasil-o-penultimo-em-ranking-

internacional-de-investimento-por-aluno-13873118 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,pais-desenvolvido-gasta-3-vezes-

mais-com-aluno-do-que-o-brasil,1557276 

http://www.revistadigital.com.br/2014/09/brasil-e-o-penultimo-em-ranking-

internacional-de-investimento-por-aluno/ 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/31322/brasil-e-

o-penultimo-em-ranking-internacional-de-investimento-por-aluno/ 
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