
m professor que se tornou
aluno depois dos 40 anos
de idade. Ele ministrava au-
las de História, migrou para

o Direito e depois para o Jornalismo.
Esteve dos dois lados da Educação -
depois de adulto. Heródoto Barbeiro
atualmente é um dos formadores
de opinião com maior influência no
Brasil. Aos 63 anos, ele acorda mui-
to cedo a f im de se preparar para o
Jornal da Manhã da CBN que come-
ça as seis horas. Ali, com uma pitada
de ironia, ele aborda o que aconteceu
de mais importante no dia anterior.
Todas as noites ele está na TV Cultura
em São Paulo, onde apresenta o jor-

nal nacional da emissora. O professor
ainda tem tempo de escrever artigos
para diversas publicações e proferir
palestras pelo Brasil afora.

"Foi uma experiência extraordi-
nária mudar de posição na saia de au-
la. Sair da frente c me misturar com
os alunos, muitos dos quais meus ex-
alunos e agora meus colegas na esco-
la de Jornalismo. Voltei ao ambien-
te universitário com grande prazer e
com humildade fui assistir às aulas de
alguns ex-colegas, e de algumas dis-
ciplinas que tinha lecionado em fa-
culdades de Jornalismo. O aprendiza-
do humano c acadêmico foi enorme.
Senti um engrandecimento sentado
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no meio da turma, fazendo amiza-
des, voltando aos botecos da porta da
faculdade, que há tanto tempo t i n h a
deixado de ir, e aprender a fazer jor-
nalismo". Assim ele se descreve cm
seu site.

Heródoto é um jornalista íntegro
que defende a cidadania para todos
os brasileiros, antes de mais nada.
Ele recebeu a reportagem da revista
Profissão Mestre em meados de feve-
reiro e opinou sobre diversas polêmi-
cas na Educação, brasileira e mun-
dial.

Profissão Mestre - A educação públi-
ca no Brasil nunca esteve numa cri-
se tão aguda. São muitos problemas.
A educação em escolas particula-
res também enfrenta novos desafios
e passa por questionamentos impor-
tantes. Quais os déficits na área de
educação que você acha que mere-
cem atenção prioritária?
Heródoto Barbosa - Eu acho que a
primeira coisa que precisa ser discu-
tida na educação é a noção de cidada-
nia. E preciso que todos se conscien-
tizem da necessidade de inserção das
crianças c dos jovens na cidadania.
Pensar que a escola precisa formar
cidadãos. Estado e sociedade preci-
sam pensar na formação das crian-
ças como uma geração de novos cida-
dãos - deve haver este compromisso
de base. Este é um espaço que não es-
tá sendo preenchido na educação. É
o que considero como problema prin-
cipal. Existem evidentemente muitos
outros, mas é preciso pensar a escola
como formadora de cidadãos. Eu ele-
geria essa prioridade.

PM - Uma grande parte dos professo-
res que estão lecionando agora pas-
saram pelo trauma das aulas de Moral
e Cívica ou de OSPB, Organização
Social e Política do Brasil. O conteú-
do era ideológico, político. Você acha
que por causa disso a área de educa-
ção ficou com receio de abordar os
temas políticos, como a própria cida-
dania?
HB - É verdade. Naquela época as au-
las serviam para formar pessoas sub-
servientes ao Estado, era uma aula de

submissão àquele governo. Não tinha
nada a ver com cidadania. Cidadania
é ter consciência de que você pode se
rebelar contra o governo.

PM - Como está a formação dos pro-
fessores?
HB - Olha, eu acho que há uma ques-
tão anterior a esta avaliação. E preciso
saber como a sociedade esta tratando
os mestres. A sociedade precisa pres-
tigiar mais o professor. Ninguém mais
quer entrar na profissão. Uma das so-
luções é dar reconhecimento a essa
carreira. E não apenas reconhecimen-
to social, das famílias, dos pais e do
Estado, mas reconhecimento profis-
sional. Isso começa com o emprega-
dor, passa pelo Estado e pela iniciati-
va privada, que precisa pagar melhor.

PM - Como mudar essa questão de
falta de prestígio?
HB - É possível ver, em outras socieda-
des, que o professor tem um lugar de
destaque, ou seja, um reconhecimen-
to que nós não temos no Brasil. Aqui,
o professor tem pouco apoio e a sua
auto-estima c muito baixa, realmente
muito baixa. Eu acho que, começando
por aí, nós podemos mudar um pouco
esta questão, desenvolver uma atração
em direção à carreira, coisa que hoje,
infelizmente, não existe.

PM - O problema é dinheiro?
HB - Não é apenas isso. Eu acho que
deveria ser uma configuração de três
coisas: reconhecimento, auto-estíma
e dinheiro. O dinheiro faz parte, sim.
Mas muita gente trabalha na empre-
sa A e não na empresa B por causa de
reconhecimento, não por causa de di-
nheiro. É evidente a necessidade de
pagar um valor razoável aos professo-
res. A profissão não pode ser tratada
como "mais um bico". Numa época eu
vivi como professor, mas para muitas
pessoas é apenas um bico.

PM - O que você acha da idéia de não
reprovar alunos no final de ano?
HB - Eu acho que não há necessida-
de de reprovar alunos. Só há necessi-
dade de ensinar. Por outro lado, não
é aceitável não ensinar nada e per-

mitir apenas que as crianças passem
por todo aquele período e cheguem,
por exemplo, no fim do ensino funda-
mental e não saibam ler, entender ou
refletir sobre uma determinada reali-
dade. Acho que uma criança precisa
aprender a refletir. A intenção do en-
sino não é reprovar, e sim, ensinar. Na
minha época, a gente tinha pavor da
nota e da segunda época e, em conse-
qüência, fazia-se qualquer coisa para
passar de ano. Isso não fez ninguém
se tornar um cidadão' melhor.

PM - E o número de alunos por turma.
Você acha uma questão importante?
HB - Eu dei aulas cm salas com 200,
até 250 alunos. Mas também dei aula
com 30, com 20 e com 10 alunos. As
melhores turmas, as que obtinham
mais rendimento, eram as menores.
Quando se atende dez alunos, é prati-
camente uma aula particular; é possí-
vel saber o que cada um pensa. Assim,
os meninos têm condições de estabe-
lecer um relacionamento mais estrei-
to com o professor. Quando eu entra-
va numa turma dessas de 200 alunos,
era como enfrentar uma massa huma-
na. Eu ficava olhando para tentar me
familiarizar com alguém, e não tinha
identidade nenhuma. Eu não conse-
guia. Na minha opinião, com base
na minha prática de ensino durante
todos estes anos, uma turma menor
funciona muito melhor, sim.

PM - Sobre a Finlândia, líder mun-
dial em Educação. Uma pesquisa mos-
tra que os jovens de lá passam pou-
co tempo na escola. As crianças só
começam o processo de aprendizado
efetivamente a partir dos sete anos
e ficam até os 15, com uma média de
apenas cinco horas de aula por dia.
Mesmo assim, os finlandeses conse-
guem um rendimento superior entre
outros estudantes europeus. Aqui no
Brasil fala-se em iniciar mais cedo o
processo de educação, de deixar as
crianças mais tempo na escola. O que
você acha?
HB - (risos) Olha, aqui no Brasil, a
criança vai para a escola aos cinco
anos não para aprender, rnas para não
acabar na rua; porque a família não
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tem onde deixar a criança, pois os pais
e mães precisam trabalhar. A apren-
dizagem não está diretamente ligada
à quantidade de horas. A questão de
ficar mais horas na escola não signi-
fica um período maior para ensino.
Esse tempo maior na instituição tem
outros objetivos. Vou te falar de uma
experiência que eu vi no Canadá, on-
de as crianças ficam na escola em pe-
ríodo integral. Elas saem de manhã
de casa, entram no ônibus da escola
e só voltam no final da tarde. Os pais
podem trabalhar e ficam seguros. As
crianças não ficam lá o tempo todo
estudando. Você tem aulas, jogos, la-
zer, visitas a museus, passeios, refor-
ço c assim por diante.

PM - A escola faz um outro papel so-
cial...
HB - Existe um projeto de sociali-
zação. Esse trabalho é maior do que
propriamente o conteúdo programá-
tico do ano. A idéia é formar um nú-
cleo, uma unidade social. E, compa-
rando, aqui no Brasil nós temos ainda
mais necessidades. Porque nestas so-
ciedades, como a canadense e a fin-
landesa, a criança pode sair na rua,
pois não há perigo, não há violência
generalizada, ninguém assalta, nin-
guém mata. São realidades sociais
muito diferentes.

PM - Vamos voltar a avaliar o profes-
sor brasileiro. Como está o preparo
dele. Nós temos um caso exemplar de
Cingapura, onde cada mestre precisa
passar por pelo menos cem horas de
reciclagem por ano.
HB - Eu não sei se o Estado, nem mes-
mo se a iniciativa privada tem condi-
ções de fazer isso. Eu penso o seguin-
te: aquela história de que o professor
é o cara que estuda primeiro, hoje va-
le para o médico, para o dentista, pa-
ra o engenheiro, para qualquer um. É
o que se chama atualmente de edu-
cação continuada. Se eu vou exercer
uma profissão intelectual ou técni-
ca, eu não posso nunca parar de es-
tudar. Eu, como professor, tenho que
estudar constantemente. Em outras
áreas acontece o mesmo. Deve ha-
ver uma disposição do professor pa-

ra isso, além de tempo disponível e
boa remuneração. O professor, mes-
mo aquele que dá aula de matemá-
tica, precisa ir ao teatro, ao cinema,
enfim, conhecer a vida, obter expe-
riência social. A vida no magistério
não é restrita a estudo técnico.

PM - O professor atende a estas exi-
gências?
HB - Eu faço um trabalho voluntá-
rio numa ONG na periferia. Levo um
monte de revistas, publicações, livros
que eu recebo. Nós deixamos numa
banquínha para as pessoas apanha-
rem. É a "banquinha pegue e leve".
A criança leva para casa e Iê, os país
lêem, a família toda lê. Além disso,
vejo a precariedade dos professores
da região. Eles não lêem jornal. Se
o professor não lê jornal, o que mais
você pode esperar dele? É o básico, o
cara tem que saber o que está aconte-
cendo no mundo. Não basta ver o tele-
jornal nacional

PM - Parece um circulo vicioso.
HB - O cara só estuda o conteúdo pro-
gramático da aula que vai dar e o que
diz o livro didático. Assim, ele prati-
camente obriga as crianças a decora-
rem o texto. Esse ciclo vicioso se per-
petua e a gente não consegue romper.
O cara também está desmotivado, dá
doze aulas por dia, não tem tempo
para corrigir os trabalhos. Ele não dá
mais aulas por um ideal. Eu cheguei
a dar aulas por um ideal. Hoje cm dia
não dá mais. Eu queria convencer as
pessoas que estavam sentadas na mi-
nha frente de que aquilo era impor-
tante, que aquela aula era importan-
te. Assim como no Jornalismo - eu
tenho que acreditar que vou poder
melhorar alguma coisa na socieda-
de.

PM - A sua ONG promove alguma ati-
vidade para melhorar isso?
HB - Olha, dia desses nós marcamos
uma festa para um domingo. Seria
um encontro repleto de atividades
envolvendo a comunidade, uma les-
la cívica com pais, alunos e profes-
sores. Nós tivemos que desmarcar a
festa porque os professores não iriam

comparecer porque não receberiam
hora extra para trabalhar no domin-
go. É impressionante. Tratava-se de
um trabalho voluntário, Nós arru-
mamos ate uma banda de música pa-
ra as crianças desfilarem. Meu Deus,
os professores não são capazes de fa-
zer um trabalho voluntário, estes ca-
ras estão dando aula para crianças!
O que eles estão ensinando? São pro-
fessores que não moram na comuni-
dade, são de fora, c apenas vão lá pa-
ra dar a aula deles. Pela madrugada,
c revoltante.

PM - Nós voltamos ao início da nossa
conversa: a questão de cidadania.
HB - O Estado não consegue acom-
panhar as necessidades da sociedade.
Então ele vai atrás, tapando buraco e
fazendo o que pode fazer, o que acaba
por nivelar tudo por baixo. Os bons
cidadãos são raros. Como a pessoa vai
ter senso crítico? Por que nós elege-
mos estes caras que estão aí c depois
não cobramos os governantes? Eles
são nossos empregados. Por que não
estamos preocupados com o ambien-
te? Porque não tem cidadania. A edu-
cação está imersa numa coisa maior,
numa pasmaceira maior.

PM - O que acha da idéia de pagar
para alunos que conseguem uma boa
avaliação durante o ano?
HB - Eu preferiria que a escola pro-
duzisse uma festa aberta a todos, c a
criança fosse lá na frente receber um
reconhecimento público pelo esforço.
Na frente da família, receberia um di-
ploma e uma medalha. Isso fica para
sempre na vida dele. Com o dinheiro,
ele compra um tênis e o tênis acaba.

PM - O que é ser professor?
HB - Bom professor é aquele sujei-
to que dá aula pelo ideal. É o cara
que acredita que é capaz de mudar o
mundo, mudar a cabeça das pessoas.

PM - Um bom professor pode mudar
o mundo?
HB - Muda. O bom professor tem que
ser como Arquimedes: dê um ponto
para ele fazer a alavanca c ele muda
o mundo. M
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