
Cristovam: Brasil apenas finge que educa 
 
'Matrícula não é sinônimo de freqüência', diz ministro 
 
Depois de ser repreendido publicamente pelo presidente Lula e de ter dito que não cobraria mais 
verbas para a sua pasta, o ministro da Educação, Cristovam Buarque, disse nesta terça-feira à 
rádio CBN que o Brasil precisaria investir mais R$ 25 bilhões por ano em educação básica, que os 
professores ganham 'uma miséria', que o país finge que está educando e que o Estado não 
deveria dar Universidade gratuita para 'uma elite que estuda apenas para ficar mais rica com o 
diploma' 
 
- É mentira dizer que tem boa educação pagando o salário atual aos professores. E nós, governos 
estaduais, municipais e federal, temos que canalizar mais recursos para isso. Senão vamos 
cometer o maior crime que é não apenas abandonar a educação, mas, pior do que isso, fingir que 
estamos educando. Temos que acabar com isso. O fingimento é dizer que as crianças, ao estarem 
na escola, já estão aprendendo. Não estão.  
 
'Matrícula não é sinônimo de freqüência'  
 
Numa crítica ao governo Fernando Henrique, que divulgou o Censo 2000 mostrando que 92,6% 
das crianças de 7 a 14 anos estavam na escola, e também ao governo Lula, que na semana 
passada anunciou o aumento dos número de matrículas, Cristovam disse que não é verdade que 
todas as crianças estão na escola:  
 
- Nem perto disso. Temos 95% das crianças matriculadas. Mentiram a este país que matrícula era 
sinônimo de freqüência. São duas coisas diferentes. Temos um número grande matriculado, mas 
freqüentando a escola é um número bem menor. Um país só pode dizer que tem todas as crianças 
na escola quando todas terminam o ensino médio (11 anos de estudo). Hoje temos 5,5 milhões 
na primeira série e só 1,8 milhão na terceira do antigo Segundo Grau. Ou seja, mais de três 
milhões foram jogadas fora. Isso não dá para fingir.  
 
Ele voltou a cobrar mais recursos para o setor:  
 
- Enquanto a gente não disser: estamos mentindo e precisamos mudar isso com o bolsa-escola de 
valor maior, com poupança-escola e com escolas melhores, não resolveremos.  
 
O ministro admitiu que, por causa da falta de recursos do governo federal, são os estados e 
municípios que investem mais no ensino de crianças e adolescentes:  
 
- O Brasil gastará R$ 54 bilhões na educação básica, e a maior parte sai de estados e municípios. 
O meu ministério contribui com pouco para a educação básica. O Brasil precisaria gastar pelo 
menos mais R$ 25 bilhões por ano, assim passaria de R$ 54 bilhões para R$ 80 bilhões, ou 7% do 
PIB, que é o que gasta qualquer país que quer dar um salto na educação.  
 
Segundo ele, esse investimento não será possível este ano nem no próximo, mas 'é preciso 
acenar que dentro de alguns anos o governo gastará mais com educação'.  
 
O ministro disse ser contra o atual modelo educacional, que permite que jovens da classe alta 
estudem de graça em Universidades públicas 'para ficarem ainda mais ricos'. Para ele, os futuros 
profissionais teriam de colaborar com o desenvolvimento do país.  
 
- Se a elite estuda apenas para ficar mais rica com o diploma, acho que o Estado não deveria 
pagar o curso dela.  
 
Para ele, 'a Universidade não tem preocupação social':  



 
- A maior parte dos alunos de medicina vai montar seu consultório apenas para atender uma 
minoria. Estudou de graça para ficar rico. Se o futuro economista vai estudar para ser funcionário 
da bolsa de valores, o curso teria de ser particular, é um investimento que o pai faz para o 
menino ficar rico.  
 
Cristovam disse que conhece 'milhares de jovens estudantes de medicina que vão para a rede 
pública de saúde'. Segundo ele, esses teriam direito de estudar nas Universidades públicas.  
 
Para o ministro petista, quem estuda para ser militar ou diplomata também deve ter direito à 
formação gratuita, pois vai servir ao país. Ele disse ainda que muitos cursos como engenharia 
proporcionam à nação a geração de empregos na indústria, por exemplo, o que justificaria a 
Universidade pública.  
 
Mais tarde, temendo a repercussão da entrevista, a assessoria do ministro disse que Cristovam 
Buarque defende desde sempre a Universidade pública, gratuita, de qualidade e com compromisso 
social.  
 
- Se ela for paga não terá compromisso social. Se não tiver compromisso social não merece ser 
gratuita - afirmou o ministro, por intermédio da assessoria ontem à noite.  
 
'O governo anterior fingia que avaliava (com Provão)'  
 
Com relação à mudança no Exame Nacional de Cursos, o Provão, o ministro afirmou que até 
novembro escolherá um novo sistema de avaliação.  
 
- Vamos avaliar de uma maneira mais dura do que o governo anterior, que fingiu que avaliava, 
mas nunca fechou um curso. Mandei o projeto que está em discussão inclusive para o ex-ministro 
Paulo Renato Souza.  
 
Para Cristovam, já é hora de o país implantar um sistema único de educação.  
 
- Se a criança nasce num estado que o governador investe em educação, ela tem bom ensino. Se 
não, não. Isso é uma vergonha.  
 
(O Globo, 10/9)  
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