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Qual o modelo que o presidente Lula quer deixar para o Brasil daqui a 50 anos? Esta foi a primeira 
questão que o ministro Cristovam Buarque apresentou a senadores, hoje, 01, no Congresso 
Nacional. Na sua opinião, o maior legado histórico do governo Lula será completar a República e a 
Abolição da Escravatura no País, por meio da Educação.  
 
“Teremos escravos enquanto houver crianças fora da escola, 3,5 milhões de crianças trabalhando, 
20 milhões de analfabetos no País que não reconhecem a Bandeira do Brasil, porque se trocarem 
a frase Ordem e Progresso, por outra qualquer, acham que é a mesma coisa”, explicou o ministro.  
 
“Depois de 115 anos de proclamada a República, hoje se investe 80 vezes menos na Educação de 
um estudante pobre do que na vida estudantil de um aluno vindo da classe média ou alta”, disse. 
Na opinião do ministro, é necessário agir em três grandes fronts: abolir o analfabetismo, construir 
a escola ideal e transformar a universidade.  
 
Explicou que a escola ideal ou básica deve ser concluída em 20 anos, mas ele espera conseguir 
realizá-la em escolas de 200 a 300 cidades, em quatro anos. Com um sistema de Educação Ideal 
implantado, nenhuma criança ficará sem estudar, todo o adulto saberá ler e escrever; o professor 
será bem formado, bem remunerado e trabalhará motivado; a escola será aconchegante, bem 
conservada e equipada com computadores, internet, televisão e biblioteca.  
 
O ministro quer estabelecer um piso salarial para os professores do Ensino Fundamental da rede 
pública. “Nós temos de resolver três problemas dos professores, hoje: a cabeça, o coração e o 
bolso. O bolso está vazio, o coração desmotivado e a cabeça despreparada”, disse. A seu ver, a 
Universidade é uma instituição com pouquíssimo contato com a realidade social brasileira.  
 
“Nossos arquitetos não aprendem como resolver a questão da habitação popular. Nossos médicos 
não aprendem como resolver o problema de saúde do povo. Aprendem como fazer os velhos 
ficarem mais tempo velhos, se forem ricos, e não parecerem que são velhos, mas não aprendem 
como fazer com que os pobres vivam um pouco mais além da infância”, explicou.  
 
Aos senadores, o ministro falou, também, que o MEC deve ser um ministério de Educação não só 
no sentido de instrução, mas de comportamento, cidadania e respeito ao outro. Destacou que 
apresentará projetos para resolver os problemas de sua área, mas que precisa de recursos para 
atendê-los, e articulação política para a fiscalização desses recursos.  
 
“O governo do Lula tem de ser diferente dos outros. A esperança venceu o medo; a confiança 
venceu a esperança, mas é preciso realizações e não só confiança. Queremos trabalhar esta 
‘santíssima trindade’: articulação, recursos e projetos”. O ministro disse que irá, pelo menos uma 
vez por mês, à Comissão de Educação da Câmara Federal e propôs debater os projetos de 
Educação freqüentemente, também, com os senadores.  
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