
'm currículo respeitável, ex-
periência nas mais diversas
áreas da educação e contato
com professores c especia-

listas de todo o Brasil são as armas de
João Batista Araújo c Oliveira na luta
por uma educação melhor. O psicólo-
go, presidente do Instituto Alfa e Beto,
estuda boas práticas na educação in-
ternacional há décadas e defende que
muito do que ainda se utiliza no Brasil
está ultrapassado. Para ele, ainda esta-
mos na contramão do que dá certo na
maioria dos países.

Conhecimento para fazer tal afir-
mação não lhe falta: João Batista é
mestre cm Psicologia e tem Ph.D. em
Pesquisa Educacional pela Florida
State University. Autor de mais de 30
livros, já lecionou na rede estadual de
Minas Gerais, na Universidade Federal
de Minas Gerais, Stanford University,
Universidade Federal do Rio de Janeiro
e Université de Bourgognc. Coordenou
a produção de diversos materiais didá-
ticos, entre eles os do programa Acelera
Brasil e Aceleração da Aprendizagem,
foi Secretário Executivo do Ministério
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da Educação c consultor de diversos pro-
gramas de melhoria do aprendizado.

Em seu trabalho com o Instituto
Alfa c Beto, procura melhorar a si-
tuação de diversas escolas brasilei-
ras por meio da "Educação Baseada
em Evidências". Foi sobre esse te-
ma que ele conversou com a Profissão
Mestre.

Profissão Mestre - Fale um pouco
sobre esse seu trabalho de pesquisa
sobre as práticas internacionais.
João Batista Araújo e Oliveira -
No momento, o que estou fazendo é
levantar informações para organi-
zar um seminário internacional so-
bre esse assunto, que vai ser realiza-
do em agosto, em diversos lugares do
Brasil. Vou trazer quatro especialis-
tas internacionais, de quatro países
diferentes. Um, vai dar uma visão ge-
ral de como você sabe que uma peda-
gogia ou uma prática é eficaz, ou seja,
como é feita a pesquisa para avaliar;
um vai falar sobre como é que isso
funciona cm alfabctização de crian-
ças, outro sobre ensino de línguas e
outro sobre matemática.

PM - O que o levou a criar esse se-
minário?
JBO - Faz pane da missão do
Instituto Alfa e Beto, do qual sou pre-
sidente. Nosso objetivo é disseminar
práticas eficazes de educação, tanto
do ponto de vista de gestão quanto de
pedagogia. Nós temos os nossos pro-
gramas - que supostamente são efi-
cazes, pois passam por avaliação - e
promovemos idéias. Já fizemos vários
seminários, sobre primeira infância,
ensino médio, reforma educativa, e
esse ano o tema é pedagogia eficaz
na sala de aula.

PM - Muitos especialistas são con-
tra a simples cópia de modelos que
dão certo no exterior, acham que
deve haver uma adaptação à reali-
dade nacional.
JBO - Essas pessoas tomam Viagra?
Porque o Viagra foi feito no exte-
rior, não é? A ciência não c nacio-
nal. Ou existe uma ciência interna-
cional ou não existe ciência. Porque

não há "ciência local". Em qual-
quer lugar do mundo o ser huma-
no é igual, a aprendizagem c igual.
Você tem adaptações locais de algu-
ma coisa, mas os princípios científi-
cos da aprendizagem, do reforço, do
funcionamento cerebral são univer-
sais. Então, com todo o respeito, vo-
cê tem que ser muito idiota para sus-
tentar esses argumentos. É coisa de
quem tem preguiça de estudar.

PM - Mas algumas propostas são
bastante polêmicas. Não contextua-
lizar problemas de matemática, por
exemplo...
JBO - Você tem que procurar evi-
dências. As pessoas no Brasil acham
muito e procuram pouco. O que a
evidência diz? Nas disciplinas em ge-
ral, mas cm matemática em particu-
lar - e vem aí o Nuno Grato [mate-
mático português vencedor do European
Science Awards na área da comunicação
da ciência} para falar sobre isso -, se
você consegue pegar o princípio abs-
trato, vai muito mais longe. A crian-
ça que consegue entender o algorit-
mo, entender o modelo, tem muito
mais condições de aprender e aplicar
do que a criança que só sabe aplicar.
Então, o contexto só tem uma impor-
tância: motivar. Mas, uma vez que
motivou, ele atrapalha, porque abs-
trai.

PM - Então tentar trazer o proble-
ma para a realidade só ajuda depois
que o conceito já foi compreendi-
do?
JBO - Os meninos lê m muito mais
dificuldade de entender o português
da matemática do que a operação em
si. Sc ele aprender que a+b é igual a
x, entender o princípio da equação,
será muito melhor do que ficar com
aquela história do fazendeiro que ti-
nha duas vacas e sei lá o quê. A res-
posta a todas as perguntas não está
no "eu acho". A gente tem que ver o
que a evidência mostra. Há dezenas,
centenas de pesquisas nas várias áre-
as mostrando o que é que funciona
mais e o que funciona menos. Em
matemática, por exemplo, certamen-
te não é o contexto; é a capacidade de

abstração, é o modelo que o profes-
sor apresenta, é a capacidade de de-
monstrar um teorema... e aí, a con-
textualização só serve para motivar
e para dar a entrada inicial. Outra
questão que, no Brasil, gera "guer-
ra civil", é a história de que a crian-
ça "aprende na rua mas não sabe em
casa". O menino da feira que sabe
fazer troco. Ele sabe fazer o troco do
tomate dele; quando subir o preço,
ele não sabe mais! Quer dizer: não
tem capacidade de abstração. É ób-
vio que as pessoas têm que contex-
lual izar o conhecimento com o dia-
a-dia na rua, mas a escola tem que ir
muito além disso.

PM - E o que os governantes po-
dem fazer em relação a isso?
JBO - Não é o governo: é a universi-
dade. As universidades não têm ne-
nhum compromisso com a -sala de
aula, há anos não se ensina às pes-
soas conteúdo, há anos não se ensi-
na a dar aula, c formamos o que te-
mos aí, essas "tias" completamente
alienadas.

PM - O Governo Federal acaba de
criar o Plano Nacional de Formação
do Magistério, que vai proporcio-
nar formação de nível superior aos
professores. Isso não pode ajudar
de alguma forma?
JBO - É uma bobagem. É botar a ra-
posa para cuidar do galinheiro. As
mesmas pessoas que fazem esse tra-
balho [de formação] até hoje vão con-
tinuar fazendo. Só resolvemos o pro-
blema no dia em que as secretarias
de educação falarem o seguinte: "pa-
ra dar aula aqui, tem que saber isso".
Quando isso acontecer, a coisa vai ca-
minhar. Enquanto isso, vamos conti-
nuar fazendo as mesmas bobagens.

PM - Uma prova para avaliar pro-
fessores, como algumas secretarias
estaduais de educação promovem,
é uma saída?
JBO - Hoje, quando a secretaria quer
dar uma prova, pede para a universi-
dade fazê-la. E não adianta! Você tem
que definir assim: "para dar aula de
matemática para a terceira série, vo-
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cê tem que saber isso aqui. A prova
está aqui". No dia em que tiver isso,
a universidade vai ensinar esse tipo
de coisa.

PM - Então o que falta é uma apro-
ximação da universidade com a reali-
dade? Menos teoria, mais dia-a-dia?
JBO - O que falta é as secretarias de
educação, que se arvoram em defen-
sores do público, trabalharem direi-
to. É questão de gerenciamento. Na
hora em que ela disser "eu quero is-
so, eu preciso disso, só vou a d m i t i r
quem souber isso", aí a formação se-
rá adequada. É bobagem ficar traba-
lhando corn a oferta se você não re-
gula pela demanda. Como é que eu
ensino equação? Como é que eu en-
sino pontos cardeais? Pergunte isso,
ao invés de perguntar o que Piagel
pensava. Se é pedido algo concreto, o
cara se sente na obrigação de apren-
der! É isso que tern que ser o objeto
da avaliação para entrar no sistema.
A pedagogia só vai ser eficaz se o pro-
fessor for capaz de utilizá-la.

PM - Qual seria a sua idéia de uma
boa escola?
JBO -.Como é que é uma escola?
Todo mundo sabe! É aquilo que você
procura para o seu filho, pró seu so-
brinho. Uma escola boa tem um dire-
tor, tem um programa de ensino, um
professor que sabe ensinar - porque
se não sabe, é mandado embora. Tem
provas, c se o menino não passar na
prova acontece alguma coisa: ou ele
vai levar uma bronca, ou o professor
vai levar uma bronca. A escola públi-
ca não tem nenhuma dessas coisas.
Nenhuma.

PM - E da parte dos professores,
falta motivação?
JBO - O grosso dos professores é se-
mianalfabeto. Não é culpa deles, mas
é quem o sistema está conseguin-
do atrair. E não tem muito o que se
fazer com esse povo. Não tem como
motivar. Eu tenho projetos em mais
de 300 cidades no Brasil, eu sei do
que estou falando. As limitações são
muito grandes. Não é uma questão
de motivação. Como lidar com essa

realidade que está aí é que é a ques-
tão. Você tem que dar para o profes-
sor instrumentos de trabalho, tem
que dar livro didático bom... Mas is-
so não resolve o sistema, isso é um
remendo. Para fazer um bom sistema
educacional, você tem que ter uma
política para a t ra i r gente bem forma-
da. O resto é remendo.

PM - O piso foi criado como uma
forma de atrair melhores profissio-
nais para a área de educação...
JBO - Você acha? Você acha que R$
950 vão mudar o perfil do professor?
Não é por aí. Esse dinheiro não atrai
quem você quer que dê aula para o
seu filho. Pergunto ao ministro se ele
quer ter uma professora de R$ 950
para o filho dele.

PM - Em relação à divulgação de
resultados comparativos entre as
escolas, o senhor é contra ou a fa-
vor?
JBO - Todo mundo compara na ho-
ra em que coloca o f i lho na escola.
Então, porque é que para o pessoal da
aldeia vai ser diferente?

PM - E as mudanças no ensino mé-
dio, como o agrupamento de maté-
rias e o novo Enem?
JBO - Eu acho que não traz benefí-
cio. O Enem não existe, ele tem um
desenho errado. O ensino médio no
Brasil tem mil problemas, e um deles
é que todo mundo acha que o ensi-
no médio serve para preparar para a
universidade. Ou seja, ele é todo vol-
tado para o vestibular, o que é um er-
ro. A primeira coisa que se tem a fa-
zer é diversificar o ensino médio. Ter
um ensino médio que é para o ves-
tibular e outro que não é. Enquanto
não se fizer isso, vai ser um desastre.
Porque não é todo mundo que tem
condições de aprender o que é impor-
tante para o vestibular: química, físi-
ca, álgebra, geometria, cálculo. Além
disso, se você não mexer no vestibu-
lar, não adianta. Como é que é o ves-
tibular em qualquer país? Igualzinho
ao nosso, mas com muito menos ma-
térias. Se você não reduzir o número
de matérias, não adianta. O Enem, o

que faz? Junta várias matérias num
exame só, mas não muda nada. As
escolas continuam ensinando todas
as matérias porque todas estão den-
tro da prova de uma forma ou outra.

PM - Unificar o vestibular das
universidades federais é uma boa
idéia?
JBO - A idéia de unificar é ótima.
Em qualquer lugar do mundo o ca-
ra faz um exame só, não fica fazen-
do um exame para cada universida-
de. Isso que existe aqui é só para as
empresas ganharem dinheiro. É uma
questão corporativista. O problema
é todo mundo ter que fazer todas as
provas. Tudo de química, tudo de fí-
sica, tudo de matemática. Ainda que
o Enem reúna as três coisas numa
prova só, o cara tem que estudar tu-
do, de qualquer jeito! Não resolve ab-
solutamente nada.

PM - Qual seria a sua noção de um
bom ensino médio?
JBO - Como é que o ensino médio
funciona no mundo? E diversificado.
Tem vários tipos de escolas de ensino
médio, e pouca gente vai para a uni-
versidade - 30, 40% das pessoas. No
Brasil, o ensino médio c todo volta-
do para a universidade e pouca gen-
te entra. Então, você vai excluindo.
A primeira coisa é diversificar, c ter
cursos diferentes que não são vol-
tados para o vestibular, e sim volta-
dos para o mercado de trabalho, e
alguns que podem levar à universi-
dade. A segunda coisa é que o ves-
tibular tem que ser simples, três ou
quatro matérias no máximo, pró ca-
ra poder estudar a fundo uma ma-
téria ou'outra e não ficar estudando
dez, vinte matérias. Qualquer escola
vagabunda acha que é melhor ensi-
nar física ruim do que ensinar a cor-
tar cabelo bem. Aí o cara aprende fí-
sica ruim, leva bomba, sai da escola e
não aprendeu nem física e nem a cor-
tar cabelo. Quando você diversificar
o ensino médio c simplificar o ves-
tibular, de preferência unificando, aí
você está dando opções para as pes-
soas. Isso, infelizmente, não está na
pauta. M
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