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“Estou convencido de que dois assuntos são prioridades, acima de qualquer prioridade, no meu 
governo: o combate à fome e o investimento na Educação”. A declaração foi do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, durante solenidade de lançamento dos programas Se Liga Pernambuco e 
Acelera Pernambuco, hoje, 13, às 10h, no Palácio do Planalto.  
 
O Se Liga e o Acelera, implantado em Pernambuco, são programas realizados em parceria entre o 
Instituto Ayrton Senna, o grupo Empresários pelo Desenvolvimento Humano (EDH), governo de 
Pernambuco e prefeituras municipais do estado. O presidente Lula e o ministro da Educação, 
Cristovam Buarque, foram convidados pelos parceiros para serem padrinhos da iniciativa.  
 
Na visão de Cristovam, os programas mostram ser possível solucionar o problema da Educação 
brasileira, “que é uma tragédia a ser superada” .O Acelera tem como foco apressar a 
aprendizagem dos que estão em processo de formação; e o Se Liga tem como base o processo de 
alfabetização. “É possível mudar esse quadro, e a hora é essa. Nunca o Brasil esteve tão unido em 
busca da solução dos seus problemas, como também nunca estivemos tão conscientes deles”, 
enfatizou o ministro.  
 
Para o presidente do EDH, Marcos Magalhães, a criação do grupo, que tem como finalidade 
contribuir para reduzir a distância entre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Produto 
Interno Bruto brasileiro (PIB), simboliza a crescente conscietização do empresariado com relação 
às questões sociais do País.  
 
Tendo a Educação como grande causa, a Educação Fundamental é a grande prioridade do grupo. 
A presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, disse que as ações pontuais e isoladas não 
têm surtido os efeitos desejados, por isso acredita que esse esforço convergente trará grandes 
resultados. “Oportunidade ainda é uma exceção no Brasil, e não a regra”, lamentou, afirmando 
ser urgente transformar a exceção em regra.  
 
“Deseducação” – A imagem de grande força cívica do presidente Lula entrando no Congresso 
Nacional, duas semanas atrás, acompanhado de todos os governadores, em nome de um grande 
pacto para construir um futuro melhor no Brasil, foi evocada por Cristovam durante a solenidade. 
“Hoje, é um pouquinho disso no plano da Educação. O que estamos vendo, aqui, são empresários, 
governadores e prefeitos, juntos, na possibilidade de resolvermos uma herança de 500 anos do 
Brasil”.  
 
O ministro considera a melhoria na Educação, nos últimos oito anos, bastante tímida diante do 
que é preciso fazer para cobrir a lacuna imensa que temos no Brasil, que é a “deseducação”. O 
fato de 50% das crianças brasileiras chegarem à 4ª série analfabetas “é algo estarrecedor, uma 
tragédia”. E aproveitou para fazer uma comparação: “O futuro de um país tem a cara da escola 
pública”.  
 
Resolver o problema da Educação no Brasil é mais que uma revolução, é, sim, uma profissão de 
fé, segundo o presidente Lula. Ele aproveitou para reforçar a preocupação do ministro Cristovam 
com a melhoria do nível dos professores e da necessidade de motivá-los. “Se eles não forem 
preparados e motivados é melhor nem colocá-los em sala de aula”, disse.  
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