
Cristovam: priorizar ensino antes da verba 
 
 
BRASÍLIA. A decisão política de dar prioridade à educação deve vir antes de se 
descobrir de onde tirar mais recursos, afirmou ontem o ministro da Educação, 
Cristovam Buarque, no segundo dia do seminário “Educação, ciência e tecnologia como 
estratégia de desenvolvimento”. A segunda etapa é encontrar o dinheiro para as 
mudanças, ou aprender a melhorar o que já existe. Organizado pelo Ministério da 
Educação e pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, 
com apoio da Fundação Roberto Marinho, o seminário reuniu representantes de seis 
países para contar como foram as experiências que os levaram a mudar a educação.  
 
— No Brasil, se deixa de fazer muitas coisas porque se olha a educação na ótica da 
escola, não na ótica do povo. Antes de decidir se vamos dar escola para todos a gente 
pergunta se na escola cabe. Devia ser o contrário, porque a alternativa é deixar a 
criança fora da escola — disse Cristovam.  
 
As experiências da Irlanda e da Espanha  
 
Segundo o ministro, algumas decisões precisam ser tomadas como foi feito na 
Independência do Brasil, sem olhar muito as conseqüências, ou então não se faz. Os 
problemas que surgem, disse o ministro, depois se resolve. Entre eles onde achar 
recursos.  
 
— Ou se consegue mais ou, se não for possível, como às vezes não é, aprende-se a 
fazer com menos — disse.  
 
O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Richard Roche, contou que, na década 
de 60, o ministro da Educação anunciou que haveria educação gratuita no país até o 
ensino médio. O ministro das Finanças estava viajando e, ao voltar ao país, ouviu do 
primeiro-ministro que deveria encontrar dinheiro porque era isso que a população 
queria e o que o país precisava. A história foi usada como exemplo de decisão política.  
 
Em relação à Espanha, chamou atenção o pacto que o governo central fez com os 
governos provinciais e, principalmente, com o resto da sociedade. Os trabalhadores 
aceitaram não ter reajustes salariais por algum tempo em troca de mais investimentos 
na educação. O pacto permitiu dobrar o orçamento da educação pública entre 1977 e 
80.  
 
Segundo Cristovam, o seminário serviu para que o governo reafirmasse a necessidade 
de investir na educação.  
 
— Estou convicto da urgência de o Brasil começar a sua revolução educacional e, 
sobretudo, de que na hora que fizermos isso o retorno econômico será altamente 
compensador — afirmou.  
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