
O SUS da Educação

Oministro da Educa-
ção, Cristovam Buar-
que, não pára de pro-

duzir borbulhantes idéias -
nem sempre viáveis - sobre
sua área de atuação. Há
dias, na abertura do seminá-
rio Educação, Ciência e Tec-
nologia como Estratégia de
Desenvolvimento, patroci-
nado pela Unesco, ele pro-
pôs a criação "de um siste-
ma único de Educação" nos
moldes do Sistema Único de
Saúde (SUS) e do Sistema
Único de Segurança Pública
(Susp). Essa sugestão co-
roou a fieira de novas idéias
apresentadas em setembro.
No dia 3, o ministro anun-
ciou o fim do Provão e lan-
çou para substituí-lo o Pai-
deia, que vem a ser o Proces-
so de Avaliação Integrada
do Desenvolvimento Educa-
cional e da Inovação de
Área. No dia 5, foi a vez da
idéia de impor a obrigatorie-
dade de gastar com a Educa-
ção 10% do valor dos juros
pagos sobre a dívida exter-
na. No dia 9, o
ministro anun-
ciou a disposi-
ção de acabar
com a "promo-
ção automáti-
ca" nas escolas,
o sistema de ci-
clo educacional
adotado em vá-
rios Estados. No dia seguin-
te, Cristovam Buarque pro-
pôs fórmula para que o Bra-
sil gastasse "mais R$ 25 bi-
lhões" em Educação. No
dia ll,o ministro da Educa-
ção concitou estudantes e
professores a realizarem
passeata na Esplanada dos
Ministérios para "lutar por
mais verbas" para sua pas-
ta. E fiquemos por aqui por
falta de espaço.

Parte considerável dessas
borbulhantes idéias está ain-
da "em fase de estudo" co-
mo o ministro sempre reco-
nhece. Deve ser esse o caso
da proposta de criação do
Sistema Único da Educa-
ção, "SUE", sigla que deve
ser logo substituída por se
prestar a dupla interpreta-
ção. Antes que o ministro
avance demais nos estudos
de sua mais recente interven-
ção no debate educacional,

Será que o
aluno terá que
'marcar uma
aula' para os
próximos dois
ou três meses?

seria conveniente que algum
assessor providenciasse
uma sessão de leitura coleti-
va no MEC do artigo 211 da
Constituição Federal, que
define como a União, Esta-
dos, Distrito Federal e os
Municípios "organizarão
em regime de colaboração
seus sistemas de ensino". O
parágrafo 1.° desse artigo de-
termina como a União exer-
cerá, em matéria educacio-
nal, "função redistributiva e
supletiva, de forma a garan-
tir equalização de oportuni-
dades educacionais e pa-
drão mínimo de qualidade
do ensino mediante assistên-
cia técnica e financeira aos
Estados, Distrito Federal e
aos Municípios". O parágra-
fo 4.° determina que Esta-
dos e municípios "definirão
formas de colaboração" de
modo a assegurar a universa-
lização do ensino. A forma
como os recursos tributários
serão redistribuídos está de-
finida nos parágrafos seguin-
tes. A Emenda Constitucio-

nal n.° 14, de 12
de setembro de
1996, que criou
o Fundo de Ma-
nutenção e De-
senvolvimento
do Ensino Fun-
damental e de
Valorização do
Magistério, o

Fundef, definiu as normas
operacionais para que essa
"função redistributiva" ocor-
ra. Portanto, o "sistema úni-
co" de educação, no sentido
que o ministro Cristovam
Buarque anunciou, já é ope-
racional, inclusive prevendo
o apoio de sindicatos e orga-
nizações não-governamen-
tais, desde 1996.

Convém, no entanto, se a
pretensão é criar de qual-
quer modo o SUS educacio-
nal, lembrar dos problemas
deste último: será que, como
no SUS da Saúde, o doente
tem de marcar uma consul-
ta, no SUS da Educação o
aluno terá de "marcar uma
aula" - talvez para os próxi-
mos dois ou três meses - cor-
rendo o risco de descobrir,
no dia aprazado, que a "con-
sulta" foi adiada por que os
professores estão em greve,
ou o especialista faltou?


