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A Câmara dos Deputados realizou nesta semana um oportuno debate com uma pergunta:
"Por que a educação deu certo em outros países e não deu certo no Brasil?"
A resposta exige apenas três palavras: "Porque eles quiseram". A pergunta então é: "Por
que não quisemos?".
Por três razões: primeira, cultural. Não somos um povo, elite e massa, com visão e
sentimento de que educação é um valor fundamental. Para nós, educação é, no máximo, um
serviço público, como água, esgoto; com valor inferior aos investimentos na infra-estrutura
econômica como energia, transporte, estrada, portos, aeroportos, bancos, e inferior também
aos bens de consumo. Nenhuma família brasileira compraria uma televisão em uma loja
parecida com a escola onde deixa seus filhos.
Faz parte da cultura brasileira ver a educação como um capítulo secundário ao propósito de
renda, patrimônio, bem estar, soberania, justiça, democracia. O padrão de beleza é físico,
jamais um jovem é tido como atraente por seus conhecimentos, por suas notas na escola. As
novelas mostram seus heróis com base na riqueza, na saúde, no corpo atlético, nunca na
formação literária, filosófica ou científica. E, se fizer essa inversão, parecerá falso.
Mesmo aqueles que se preocupam com a educação dos filhos, olham menos o
conhecimento que terão do que as vantagens salariais que poderão obter com seus
conhecimentos. Por isso, no Brasil, o interesse é maior com o diploma do que
conhecimento.
Segunda, histórica. A cultura é conseqüência da história. A população deseducada não dá
valor à educação. A má escola de hoje é vista como boa, porque os pais nada tiveram, agora
seus filhos têm onde ficar, comer e ter a impressão que estudam. A exclusão gera a
aceitação da exclusão, como as castas na Índia. No Brasil, os pobres vêem as boas escolas
como um direito apenas dos filhos dos ricos, e os ricos acham que basta educar seus filhos.
Os primeiros acham que não é po ssível uma boa escola para todos, os outros acham que
não é preciso.
Terceira, política. Somos um povo dividido entre elite e povão. E historicamente a vontade
política é orientada para atender aos desejos da minoria privilegiada, não às necessidades
das massas excluídas. Isso vale tanto para os produtos da economia, que atendem ao
mercado formado pela renda dos ricos; como para os serviços sociais: moradia, água,
esgoto, transporte, cultura e também educação. Por isso, os aeroportos, por exemplo, são
federais, mas as rodoviárias, municipais ou estaduais; as universidades, as escolas técnicas
são federais, mas as escolas básicas, municipais ou estaduais. Quando os aeroportos entram
em crise, o ministro é substituído, surge dinheiro para novas pistas, trens para levar os
passageiros da cidade a novos aeroportos. Mas a tragédia educacional das greves se arrasta
por meses sem qualquer ação da parte dos governos, especialmente o federal.

Quarta, abandono. Na educaç ão, décadas de abandono fizeram com que o abandono
gerasse um descaso ainda maior. O abandono provocou greves, as greves provocam mais
abandono; o mesmo se passa com os baixos salários, e a perda de interesse dos professores,
com as más condições dos prédios, com o roubo de equipamentos; com a violência.
São essas as principais razões que impedem o Brasil de dar o salto na educação: por falta de
uma consciência social que nos impede de ter a vontade política coletiva de mudar.
Por isso, é tão difícil fazer a revolução educacional no Brasil. Não é porque não sabemos
como fazer, é porque ainda não nos convencemos de que é preciso fazer.
A saída é fazer da educação uma questão nacional, fazer da escola uma responsabilidade
federal. Tomar a decisão de que as escolas terão a mesma qualidade, independente da
família em que a criança nasceu e da cidade onde vive. O desafio é convencer o povo de
que isso é possível e preciso.
A maior tarefa, de quem quise r mudar a educação brasileira, é assumir o papel de
educacionista, convencer, conscientizar os brasileiros de que é preciso e é possível, fazer
essa revolução. Só mudando a cabeça do Brasil é que vamos educar as cabeças de nossas
crianças, com a qualidade e a igualdade de que o Brasil precisa.
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