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Que o ministro Cristovam Buarque está sendo fritado de maneira até impiedosa, com cenas 
públicas de humilhação, não há a mais pálida dúvida. E o desgaste intencional de ministros, neste 
governo, é tarefa do chefe da Casa Civil, José Dirceu e sua equipe. É quem tem a 
responsabilidade, delegada, claro, pois em governo não há geração espontânea e sim divisão de 
papéis, de encontrar, com urgência, dois ministérios para trocar por votos do PMDB.  
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva só tem entrado diretamente, até aqui, para estender a mão 
a um ou outro atingido em sua reputação, enquanto joga as definições de mudanças no governo 
para mais adiante. Por vocação e história, Lula, segundo os auxiliares próximos, detesta 
demissões, e não se sabe como as fará quando chegar a hora. Há casos em que o ministro da 
Casa Civil tem o trabalho de desestabilização facilitado pelo desempenho do ministro, 
principalmente quando o degolável está em setor que não exige mais que oito meses de avaliação 
para que se lhe atribuam uma nota zero. Estão nesta categoria os que trabalham em setores 
relacionados às concretudes da vida.  
 
Não é este o caso do ministro da Educação, Cristovam Buarque. A pressão sobre ele está 
amarrada só à política, não à gestão, mas enquanto seus algozes buscam inspiração naquela, os 
que cobiçam o lugar vêem razões nesta. Não há nada que Cristovam tenha falado, nos últimos 
meses, que valesse a celeuma nacional que as idéias provocaram. A não ser pela sugestão de 
passeatas estudantis rumo ao Congresso, um vício partidário, talvez, exercido enquanto estava 
sentado no chão, em papo com alunos, leu-se de Cristovam o que se quis ler.  
 
Ele já seria dispensável, para estilos como o de José Dirceu, antes mesmo de assumir: não está 
preso a nenhuma corrente - no duplo sentido, mesmo - exerce com prazer a independência 
intelectual, usa e abusa dos significados das palavras, formula as questões do PT e suas relações 
com a esquerda e com o exercício do poder de maneira muito peculiar, fez e faz campanha 
eleitoral e mantém a chama acesa no seu eleitorado de Brasília, fala a linguagem do auditório, no 
jargão e no nível que mais agradar ao ouvinte.  
 
Sem falar das posições políticas, livres demais para o gosto de quem trabalha com freios. O grupo 
que manda no governo talvez jamais absorva este perfil, mas não pode negar que, dos quadros 
do PT, ainda mais com compromissos partidários e eleitorais, não teria nome melhor para o lugar. 
Embora esteja claro, por impossível, que a fritura não decorre do desempenho, é a ele, como se 
tivesse descoberto um caminho mais fácil, que o PMDB tem se apegado para reivindicar o posto.  
 
O Ministério da Educação, que passou décadas em mãos de políticos, conheceu, no governo 
Fernando Henrique Cardoso, um longo período de convívio com um comando de profundos 
conhecedores do assunto, especialistas com experiência, que realizaram um bom trabalho e 
realmente avançaram. Foi uma época em que a educação se deu bem. Aqui incide um equívoco 
do ministro Cristovam, que retrocede ao querer revisar políticas importantes e bem sucedidas, 
como o sistema de avaliação do ensino, para ceder às corporações de professores que sempre 
resistiram à avaliação de suas escolas.  
 
Depois de oito anos de correção de rumos, voltaria a Educação ao ciclo dos politiqueiros? Haveria, 
no mínimo, perplexidade nessa área. O que alegam os deputados e senadores para tomar o MEC 
é que Cristovam vai mal. Vai mal, como? Ao pedido de definições mais precisas para uma gestão 
de oito meses, ouve-se a resposta: "Ele não tem foco".  
 
O ex-ministro Eduardo Portella, outro intelectual respeitado que passou por aquela cadeira e dela 
caiu pelo uso adequado das palavras, qualidade que se repete no atual ministro, encontrou à sua 
época uma boa definição quando lhe perguntavam sobre a falta de resultados objetivos da sua 
gestão: "Em áreas como a da Educação, falar é fazer".  



 
Em oito meses destas gestão, até o falarnão foi ainda suficiente. É pouco tempo. Vejamos três 
programas de sucesso da gestão anterior, do ex-ministro Paulo Renato Souza e a equipe de 
especialistas que reuniu no governo, e seu tempo de maturação: o Fundef, fundo de valorização 
dos professores do ensino básico, foi criado no segundo ano de governo e começou a funcionar no 
terceiro; o sistema de avaliação dos cursos superiores, o provão, nasceu no segundo ano de 
governo, muito contestado, implantado em poucos cursos, e foi sendo implantado gradualmente; 
a bolsa-escola surgiu no sexto ano de governo.  
 
Isto quanto ao tempo. Quanto ao foco, quando o ministro da educação fala que em oito meses 
alfabetizou um milhão, que autorizou a contratação de 14 mil professores e servidores para as 
universidades, que os hospitais universitários não são mais um desastre, que foi dado um salto na 
bolsa escola, dá a impressão de que está atirando a esmo, para todos os lados. Fomos ouvir o 
próprio Cristovam sobre a avaliação que fazem da sua gestão os que pretendem ficar com o MEC.  
 
A resposta, a depender da capacidade de leitura e de compreensão de texto dos seus 
perseguidores, pode ser um novo prato cheio de reações. "Não é falta de foco, é excesso de 
compromisso. Não falta foco mas também não falta esquecimento. Estamos lembrando de tudo, 
do zero ano de idade até o primeiro emprego", disse.  
 
Cristovam admite que falem em falta de foco se não estivesse fazendo nada, mas acredita estar 
fazendo muito. "Como vou abandonar a universidade se sem ela não há qualidade no ensino 
básico? E vou continuar abandonando os analfabetos como este país fez a vida inteira? É por 
causa de foco que se fez uma boa universidade e abandonou-se a educação básica".  
 
Segundo a opinião do ministro, "as pessoas aceitam a idéia do fingimento: faz o foco, uma boa 
mídia no foco e está tudo resolvido". O que é preciso ter, diz, é uma estratégia. "Isso nós temos. 
agora, as pessoas perderam o costume de ter um governo que procura realizar todos os seus 
compromissos".  
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