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"Navio negreiro" foi escrito por Castro Alves em 1868, anos antes de Joaquim Nabuco
escrever "O Abolicionista". Foi o poeta quem despertou o Brasil e divulgou a mensagem
dos abolicionistas. Durante o regime militar, foram os poetas e cantores que nos acordaram
para a democracia. Na semana passada, 120 anos depois da Abolição, os poetas voltaram às
ruas com outra bandeira: o educacionismo.
A escola de samba "Vai Vai", de São Paulo, cantou a educação como saída para o futuro do
Brasil. No desfile das campeãs, carregou uma imensa bandeira do Brasil com o lema
"Educação é Progresso", no lugar de "Ordem e Progresso".
O Thobias Nascimento e os passistas da "Vai Vai" não são os únicos educacionistas no
cenário brasileiro. O desfile foi inspirado no empresário Antonio Ermírio de Moraes, um
educacionista que defende a educação como saída para o Brasil. Seu livro tem um título que
lembra Castro Alves: "Educação, pelo amor de Deus".
Jorge Gerdau é outro empresário educacionista, que há anos investe parte de seus recursos
em educação. É um dos promotores do "Compromisso de Todos pela Educação", que
mobiliza a consciência nacional e de nossos dirigentes para a importância da educação.
Milu Vilela é uma educacionista que faz companhia ao Gerdau na direção do
"Compromisso de Todos pela Educação". E a isso tem se dedicado há anos, usando sua
energia e influência, procurando apoio, incentivando bons professores, bons secretários
estaduais e municipais.
Viviane Senna é outra educacionista. Usa obstinadamente seu prestígio para lutar pela
educação. Não só pressionando politicamente nossos dirigentes, e investindo, por meio da
Fundação Ayrton Senna. Tive o privilégio de visitar sua experiência na Zona da Mata
pernambucana e assistir a recuperação de crianças que tinham ficado para trás,
abandonadas pelo governo, pelas famílias e por si próprias, como casos perdidos do ponto
de vista educacional. Já começavam a constituir o contingente de analfabetos adultos,
quando seu programa trouxe-as de volta à esperança.
Xuxa, uma das mais conhecidas artistas brasileiras, é quase desconhecida no que se refere
ao seu trabalho como educacionista na Fundação Xuxa Menegel, onde atende 350 crianças,
desde a primeira infância, e suas famílias, em um total de 2 mil pessoas. Rodrigo Baggio é
um educacionista que se dedica desde a adolescência à tarefa de promover a inclusão digital
que deveria ser feita dentro das escolas. Denise Valente dirige uma rede de 40 escolas da
maior qualidade mantidas gratuitamente pela Fundação Bradesco, que atende mais de 109
mil alunos anualmente. Antônio Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional do
Comércio, inaugura, no Rio de Janeiro, dia 19, a ESEM, a Escola Sesc de Ensino Médio,
uma instituição com internato de alunos e professores.

Jorge Werthein, José Roberto Marinho, Severiano Alves, Cláudio de Moura e Castro, Nizan
Guanaes ¿ o Brasil está cheio de "educacionistas", adjetivo que ainda não existe nos nossos
dicionários; militantes do "educacionismo", substantivo que os nossos dicionários ainda
não adotaram, mas já tem significado: a doutrina que considera a educação como vetor
fundamental do progresso, defende que a utopia não vem da desapropriação do capital dos
patrões para os empregados, mas sim de colocar os filhos dos empregados na mesma escola
dos filhos do patrão.
A enorme bandeira do Brasil que os integrantes da "Vai Vai" carregaram no sambódromo
paulista, com o lema "Educação é Progresso", mostrou que o movimento educacionista
começa a crescer, no século XXI, como no século XIX, um movimento inicialmente muito
pequeno cresceu, com o nome de abolicionista. Eles queriam que todos brasileiros fossem
livres da escravidão; nós queremos que todos os brasileiros tenham acesso a uma escola de
qualidade, único caminho para serem livres.
Falta fazer com que os educacionistas de hoje se transformem em um exército. Por isso,
seja um educacionista, você também.
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