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Brasília, 2/1/2015
“Minhas amigas, meus amigos,
‘Brasil, Pátria Educadora’. Este é o lema deste segundo governo da
nossa presidenta Dilma Rousseff, que o apresentou ontem durante sua
posse no Congresso Nacional. Como disse também nossa presidenta, a
educação será ‘a prioridade das prioridades’.
O Brasil, nos últimos 12 anos, com os governos de Lula e Dilma, teve
grande êxito ao, com políticas sociais e de segurança alimentar, garantir que
o Brasil saísse do mapa da fome, promovendo a inclusão de milhões de
brasileiros em melhores condições de vida. Agora, o novo desafio é o da
inclusão pelo saber. O conhecimento, a educação, é o caminho certeiro para
o desenvolvimento humano.
O povo brasileiro fez do Brasil um dos países mais ricos do mundo. Mas,
ao mesmo tempo, somos um dos países com maiores desigualdades do
planeta. Somente através da educação é possível superar este quadro
injusto que oprime e inviabiliza sonhos de milhões de pessoas. Esta missão
deve ser compreendida por toda a sociedade brasileira, que deve se unir e
trabalhar em suas diversas esferas para que isso seja possível. Todo esforço
do Estado brasileiro será insuficiente se não contar com o compartilhamento
da sociedade na construção da pátria educadora.
Eu me empenharei para que, na base da educação, se amplie o
atendimento às crianças até 3 anos de idade, através de creches, e
universalize o acesso das crianças de 4 e 5 anos à pré-escola. Vou também
desenvolver ainda mais o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.
Este programa, inclusive, nasceu no Ceará, na minha cidade de Sobral,
quando fui prefeito, e depois se estendeu para todo estado, quando fui
governador. O êxito que lá tivemos, fez com que o Paic fosse transformado
em uma política nacional. Temos como grande meta melhorar a qualidade
do ensino fundamental.
No ensino médio, temos um desafio especial, que é reformar o seu
currículo, compreendendo as características regionais de cada estado e
município brasileiro. Para que tenhamos êxito, será necessário todo o apoio
dos professores, mestres, universidades e, principalmente, do corpo técnico
deste ministério.
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Também, como determinação de nossa presidenta, vamos ampliar o
número de escolas em tempo integral. Assim como vamos atuar para
garantir que se ofertem 12 milhões de vagas no Pronatec nos próximos
quatro anos, principalmente para nossos jovens poderem se qualificar para o
mercado de trabalho.
Iniciaremos o diálogo para a instituição da base nacional comum.
Como é de minha característica, visitarei todas as universidades e
institutos federais. Conversarei com seus reitores e também com seus
professores, servidores e estudantes. É fundamental que as universidades
possam contribuir ainda mais para o desenvolvimento de nossas políticas e
para o avanço da educação brasileira. Vamos ampliar também o Ciência sem
Fronteiras.
Valorizarei a diversidade de nosso povo, garantindo a inclusão e
melhoria na educação no campo e na cidade, de índios e quilombolas e
daqueles que mais precisam de uma atenção especializada.
Vou trabalhar para atingir as metas do Plano Nacional da Educação, que
foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional e sancionado sem
vetos pela presidenta Dilma.
Gostaria, agora, de me dirigir a todos os professores brasileiros. Sou
filho e irmão de professores. Fui também professor. A minha experiência
como prefeito e também como governador, me ensinou ainda mais sobre as
necessidades do corpo docente. Pretendo me reunir com seus
representantes, convidá-los para que possam contribuir ainda mais para as
políticas nacionais. Vamos valorizar e reconhecer o seu trabalho. Meu
gabinete estará sempre aberto para receber conselhos, críticas e ajuda.
Ao ministro Henrique Paim, que hoje me passa esta grande missão,
agradeço por todo apoio dado, por todo trabalho que tem dedicado à
educação brasileira. Quero aproveitar sua experiência nesta missão que
recebo da presidenta Dilma.
Aos funcionários, servidores e corpo técnico deste ministério, quero que
saibam que vou precisar muito de sua experiência e competência. Sou um
gestor dedicado e que sabe reconhecer o trabalho daqueles que realmente
se empenham por nosso país.
Por fim, gostaria mais uma vez de agradecer à presidenta Dilma por me
ter confiado esta missão. Sem dúvida é um dos maiores desafios que já
assumi em minha vida pública. Vou me dedicar integralmente, sem
descanso, dia e noite para buscar melhorar a educação brasileira. Vou viajar
a todas as regiões para aprender com suas boas experiências e compreender
suas dificuldades.
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Eu me dedicarei com atenção especial a todo o itinerário formativo, da
creche à pós-graduação, assegurando melhoria na qualidade do ensino e
recuperando para o povo brasileiro a esperança e a possiblidade da
realização de sonhos.
Todo trabalho que me disponho a fazer, o faço com paixão, com
dedicação, com firmeza e com transparência. Quero, portanto, contribuir
para que as próximas gerações encontrem escolas e universidades
melhores, professores valorizados e mais felizes e uma educação de maior
qualidade.
Muito obrigado”
Palavras-chave: Brasil, educação, ministro
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