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O	  Carlos	  e	  o	  Rodrigo	  já	  dissecaram	  aquele	  que	  é,	  para	  já,	  o	  post	  mais	  coiso	  do	  ano.	  

Mas	  dada	  a	  riqueza	  multidimensional	  do	  objeto,	  julgo	  que	  não	  puderam	  atender	  a	  tudo.	  

Por	  exemplo:	  o	  modo	  peculiar	  de	  raciocinar	  da	  Rita.	  

Premissa	  maior	  –	  Liberdade	  na	  educação	  é	  podermos	  manter	  os	  nossos	  filhos	  no	  analfabetismo.	  	  

Premissa	  menor	  –	  O	  Estado	  acha,	  e	  bem,	  que	  todos	  nós	  devemos	  ter	  um	  nível	  mínimo	  de	  educação.	  

Conclusão	  –	  Não	  somos	  livres	  (aqui,	  julgo	  que	  a	  Rita	  quer	  dizer	  apenas	  que	  não	  há	  liberdade	  de	  educação,	  
ou	   melhor,	   que	   não	   deve	   haver	   liberdade	   de	   educação,	   visto	   que	   isso	   seria	   condenar	   crianças	   ao	  
analfabetismo).	  

Em	   princípio,	   não	   devendo	   haver	   liberdade	   de	   escolha	   na	   educação	   em	   geral,	   o	   assunto	   pareceria	  
resolvido,	  e	  não	  se	  percebe	  muito	  bem	  porque	  é	  que	  a	  Rita	  desceu	  um	  grau	  na	  escala	  da	  generalidade,	  
baixando	   à	   discussão	   sobre	   se	   deve	   haver	   liberdade	   específica	   de	   escolha	   entre	   escolas	   privadas	   e	  
públicas.	  Mas	  o	  assunto	  não	  estava	  genericamente	  resolvido?	  

Ora,	  e	  porque	  é	  que	  não	  deve	  haver	  liberdade	  de	  escolha	  entre	  escolas	  públicas	  e	  privadas?	  Porque	  isso	  
implicaria	  que	  houvesse,	  ao	  lado	  de	  cada	  escola	  pública,	  uma	  escola	  privada,	  e	  vice-‐versa,	  ao	  lado	  de	  cada	  
escola	  privada	  uma	  pública;	  exatamente	  como	  sucede	  com	  os	  supermercados:	  onde	  há	  um,	  há	  logo	  outro	  
ao	  lado;	  ou	  com	  os	  cabeleireiros:	  há	  um?	  Nunca,	  cabeleireiros,	  lavandarias	  e	  hospitais	  são	  sempre	  aos	  
pares	  contíguos.	  E	  isso	  é	  extraordinariamente	  estúpido.	  E	  ruinoso.	  

Portanto,	  não	  deve	  haver	  liberdade	  de	  escolha	  na	  educação	  porque	  isso	  levaria	  à	  4ª	  bancarrota.	  

Qual	  é	  a	  solução	  evidente?,	  pergunta	  a	  Rita	  a	  rematar.	  «É	  o	  estado	  decidir	  o	  que	  é	  o	  nível	  mínimo	  de	  
educação	  e	  preparar	  as	  escolas	  públicas	  para	  o	  oferecer».	  

Estava	  tudo	  a	  correr	  tão	  bem	  e	  zás.	  Um	  monumental	  tropeção.	  A	  Rita	  que	  não	  leve	  a	  mal,	  mas	  não	  estou	  
a	  ver	  o	  que	  é	  que	  a	  bota	  tem	  a	  ver	  com	  a	  perdigota.	  Por	  que	  carga	  de	  água	  é	  que	  a	  «solução	  evidente»	  é	  
o	  Estado	  definir	  o	  nível	  mínimo	  –	  até	  aqui	  tudo	  bem	  –	  e	  preparar	  as	  escolas	  públicas	  para	  o	  oferecer?	  
Porquê	  impedir	  as	  escolas	  privadas,	  uma,	  duas,	  um	  milhão,	  as	  que	  bem	  entenderem,	  de	  oferecer	  o	  nível	  
mínimo,	  limitando-‐se	  o	  Estado	  a	  comprar	  a	  umas	  e	  outras	  o	  «nível	  mínimo»	  ao	  preço	  a	  que	  este	  lhe	  sai	  
nas	  escolas	  públicas?	  Ah	  e	  tal,	  mas	  se	  deixamos	  as	  pessoas	  escolher,	  elas	  vão	  para	  o	  privado	  e	  o	  público	  
deixa	  de	  ter	  clientes	  e,	  deixando	  de	  ter	  clientes,	  deixa	  de	  ter	  condições	  para	  existir.	  Mas	  que	  mal	  vem	  daí	  
ao	  mundo:	  ao	  Estado	  custa	  o	  mesmo	  e	  as	  pessoas	  estão	  mais	  satisfeitas:	  objetar	  ao	  quê?	  A	  um	  acréscimo	  
de	  eficiência?	  (O	  Carlos	  já	  aqui	  explicou	  à	  Dr.ª	  Rita	  como	  funciona	  o	  mecanismo	  da	  concorrência).	  Se	  a	  
ideia	  é	  acabar	  com	  as	  escolas	  privadas,	  é	  uma	  boa	  ideia,	  mas	  não	  tem	  nada	  a	  ver	  com	  o	  tal	  nível	  mínimo	  
e	  a	  sua	  compra	  pelo	  Estado	  ao	  preço	  a	  que	  paga	  idêntico	  serviço	  nas	  escolas	  públicas.	  

«Vem	  a	  meus	  braços,	  Rita!»,	  exultou	  o	  Professor	  Luís	  Aguiar-‐Conraria,	  o	  primeiro	  a	  felicitar	  a	  autora	  do	  
coiso,	  sendo	  ele,	  de	  resto,	  precursor	  deste	  género	  de	  argumentação.	  

(Nós	  merecemos,	  de	  facto,	  a	  miséria	  em	  que	  vivemos.)	  

	  


