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O ANTEPROJETO aprovado pela 
Subcomissão de Educação, Cul

tura e Esportes da Constituinte reve
lasse já a uma primeira leitura de 
pobreza lamentável, dele não trans
parecendo progresso algum subs
tancial sobre a Constituição de 
1946 eTsuá lei complementar para ò 
assunto, a Lei de Diretrízes e Bases 
da! Educação Nacional; de 1961. 

T^ALTA-LHE, o embasamento f i ló-. 
• sófico que a matéria exige; fal-

ta-lhe organjcidade, a ponto de 
abrigar contradições insolúveis. Fal-
ta-íhe sobretudo horizonte, o hori
zonte do estadista, que pressente 
na educação um processo de for
mação da consciência crítica e de 
renovação das estruturas sociais. 

Q ANTEPROJETO justapõe educa
ção e cultura; e esse é, talvez, 

seu vício fi losófico fundamental. 
Porque, sem uma compreensão da 
profunda articulação entre cultura e 
educação — esta uma técnica de 
transmissão de uma parte daquela; 
julgada socialmente relevante num 
determinado momento da evolução 
nacional ~-, o valor da educação se 
esvazia, ficando esta reduzida ào 
mero conceito operacional do art. I a 

do anteprõjeto. 

t 1 PRECISO compreender que a 
- grande criação coletiva, inova

dora e expressiva é.a cultura. E 
que, sendo a sociedade como um 
todo a autora da cultura, é a esta, 
èm primeiro lugar, que cabe discri
minar, de acordo com um projeto 
de existência em comum, a parte da 
cultura a ser transmitida-como edu
cação: determinar o conteúdo da 
educação é, consequentemente, seu 
processo, modos e meios. 

na educação 
Q PAPEL do Estado será assim de 

secundar a sociedade; um pa
pel subsidiário,, portanto. Essa su
bordinação do Estado à sociedade 
em matéria de educação é simples
mente um reflexo e consequência 
lógica do princípio democrático que 
antepõe a Nação ao Estado: "Todo 
poder emana do povo e em seu 
nome será exercido." 
Q ANTEPROJETO não é sociali-

zante; é apenas estatizante. 
Depois de colocar a educação como 
um dever do Estado e direito públi
co subjelivo, "adonávél contra o 
Estado mediante mandato de in
junção" (art. 3, item VI, § único), 
inverte as posições, para tirar ò ini
ciativa privada em educação qual
quer possibilidade de sustentação 
económica a se esperar do Estado: 
"O ensino é livre à iniciativa priva
da, observadas as disposições le
gais, sendo proibido o repasse de 
verbis públicas para criação e ma
nutenção de entidades de ensino 
particular" (art. 7o). Contempla-se a 
iniciativa privada com a liberdade; 
mas não com as condições de sub
sistência. 

CURIOSO é que esse veto estati
zante e corporativista a uma 

educação diferenciada, distinta do 
ensino público (direito líquido e cer
to de uma sociedade pluralista e 
sinceramente democrática), mesmo 
se ministrada através de entidades 
sem fins lucrativos, não se mantém, 
no caso de ativídades privadas não 
educacionais: o dinheiro público 
pode ser repassado para escolas 
mantidas por empresas para funcio
nários e filhos de funcionários, que 
descontarão as despesas assim fei
tas do salário-edúcação (art. 16, § 
2°); pode ser empregado em "for

mas variadas de auxílio a empresas 
editoras de livros, jornais e periódi
cos de pequeno e médio portes, a 
fim de possibilitar sua sobrevivên
cia" (art. 24); pode ser aplicado, 
via isenção de quaisquer Impostos, 
em entidades culturais {art. 19, § 
Io). O Estado pode até criar incenti
vos e benefícios fiscais para a prá
tica esportiva formal e não formal e 
para o turismo (art. 27, inciso III e 
art. 29, § 3°). 

Ç\ ESTADO não pode, pelo ante
prõjeto, subsidiar, financiar ou 

sustentar escolas particulares de 
qualquer nível. Mesmo que essas 
escolas sejam uma exigência da so
ciedade; mesmo que elas sejam 
uma opção alternativa para o cida
dão; mesmo que nelas se transmita 
um ensino de alto nível, se forme 
para a consciência crítica e para a 
liberdade e se promova uma pes
quisa que avaliza o crescimento 
económico e o desenvolvimento so
cial. 

TDORQUE; da educação e do ensi
no, o Estado tem que ser man

tido como autor e regente: nada 
melhor, como expressão de uma 
doutrina totalizante do poder políti
co; e nada tão aquém daquilo a 
que o Brasil aspira agora. Ò ante
prõjeto seria bom para o Marquês 
de Pombal, quando fechou as esco
las dos jesuítas, já que ele, pelo 
menos, tinha um projeto explícito: 
fazer da educação um instrumento 
de fortalecimento do poder monár
quico e absolutista. 

A EDUCAÇÃO pela iniciativa pri
vada jdmaís derivará num "Es

tado dentro do Estado11, como temia 
Pombal. Ela é; ao contrário, empeci
lho a que o Estado se sobreponha à 
sociedade. 


