
ara um, o ensino deve ser amplo
e incluir em seu currículo qua-
se tudo o que utilizamos na nos-
sa vida - com um texto dentro

do contexto, física ensinada pelas corri-
das da fórmula l e um ensino religioso
plural. Para outro, o excesso é o grande
problema: estamos ensinando coisas de-
mais às nossas crianças. Essas são visões
antagônicas em relação à educação do
teólogo e jornalista Frei Betto e do an-
tropólogo Roberto DaMatta. Ambos es-
tiveram na capital paranaense no final
de setembro para o painel "A educação
e os rituais da identidade", que aconte-
ceu dentro da 9a Feira de Gestão da Fae
Business School.

Introduzindo a sua fala com o tex-
to "A Escola dos Meus sonhos", de sua
autoria, Frei Betto, que foi assessor espe-
cial do presidente da república e coorde-

nador de mobilização social do progra-
ma "Fome Zero", em 2003 e 2004, focou
a sua fala em uma questão considerada
complicada dentro da escola: a indiscipli-
na. "Os professores sempre me pergun-
tam: Por que os alunos estão mais indis-
ciplinados hoje? Eles querem mudar o
professor de canal. Estamos lidando com
uma geração que passou da oralidade para
a imagem, sem passar pela escrita".

Outra idéia colocada por Frei Betto
é a maneira como a escola está forman-
do as novas gerações. "Temos que for-
mar cidadãos e não consumidores ob-
sessivos que têm de usufruir de padrões
inimagináveis que a televisão colocou.
Aí o menino fica frustrado porque o pai
do colega tem um carro melhor. É mui-
ta pobreza de espírito e isso é falha da
nossa educação, tanto da escola quanto
da família". Para ele, a educação deve-

ria incutir autoestima e senso de cidada-
nia no aluno. "Evitamos fazer na escola
uma produção de sentidos, o que daria
ao jovem uma razão de ser, principal-
mente em um mundo onde as pessoas,
aos domingos, trocam a natureza pelos
shoppings".

Com visão oposta, Roberto DaMatta
explicou, com base na antropologia, que o
processo educacional é um ritual que têm
ouvintes e um "guru", no caso, o profes-
sor, e que a escola se baseia em processos
sociais, portanto, é mais complexo conse-
guir a "escola dos sonhos". Ele também
critica o excesso de informações adquiri-
do hoje nos bancos escolares. "Os alunos
experimentam muita coisa, e deveria ser
ao contrário. Temos mania de querer en-
sinar tudo, e isso é impossível no sistema
educacional brasileiro. Não existe tempo
e investimento para isso".
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O antropólogo citou os reflexos da
escravidão no país e suas conseqüên-
cias sociais e educacionais. "Os jogado-
res de futebol são um exemplo. Eles con-
seguem muitos bens materiais, o que é
uma espécie de vingança em uma socie-
dade escravocrata, que teve esse passa-
do apagado, mas que continua na nossa
consciência, já que fazemos uma gran-
de distinção entre o que é superior e in-
ferior". Crítico, DaMatta questionou o
atual pensamento educacional brasilei-
ro. "Chama a minha atenção a preocu-
pação que existe com os prédios, equi-
pamentos e programas escolares, mas é
zero, absolutamente zero, com uma qua-
lidade de ensino".

ANALFABETISMO
Questionado pela Profissão Mestre sobre os
dados da Pnad 2008 (Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios), que mos-
trou uma redução irrisória na taxa de
analfabetismo de 2007 para 2008 (de
10,1% para 10%), em entrevista à im-
prensa antes da palestra, Frei Betto afir-
mou que o atual governo não se compro-
meteu com o assunto. "Quando entrei
no governo Lula, fiquei dois anos com
muita expectativa e esperança. Foi pro-
posta lá dentro uma campanha nacional
de alfabetização e o governo tinha medo
dessa mobilização social, havia milhares
de pessoas querendo trabalhar volunta-
riamente nisso".

O teólogo aponta duas razões para
que a resolução do analfabetismo não
aconteça: a primeira é que não há uma
política e uma filosofia voltada para a,
educação. "E, em segundo lugar, ain-
da que haja universalização do ensino
médio e fundamental, ele é de péssima
qualidade. É uma mentira você mandar
uma criança quatro horas por dia na es-
cola em um país onde ela fica oito ho-
ras por dia diante da TV. Se a TV tivesse
conteúdo, tudo bem, mas não tem. Ela
emite mais entretenimento do que cul-
tura", diz.

Frei Betto compara o tempo de per-
manência na escola no Brasil com ou-
tros países. "A média latino-americana é
de seis horas. Na Europa, é exatamente
o inverso do Brasil. São oito horas na es-
cola e quatro diante da TV". Ele mostrou
preocupação com a chamada inclusão

digital no nosso país. Para o teólogo, a
escola não está realizando esse trabalho
de forma adequada. "Não adianta falar
em inclusão digital num país em que as
pessoas não têm a menor noção de como
lidar com caixa eletrônico. Não é nem
com computador, estou falando em lidar
com uma coisa óbvia que é o caixa ele-
trônico, que as pessoas ainda têm muita
dificuldade".

O teólogo enfatiza que o envolvimen-
to com o computador e a internet deve-
ria começar bastante cedo. "As pessoas
não entraram nesse universo da ciber-
cultura. Estamos muito atrasados, por-
que isso deveria ser lá no pré-primário. A
criança já teria de estar brincando com a
computação. Eu fico muito preocupado.
É preciso de uma revolução educacio-
nal nesse país". Já Roberto DaMatta crê
que a grande diferença entre a educação
brasileira e estrangeira (ele foi professor
em diversas universidades da Europa e
Estados Unidos), é que a segunda ultra-
passa os muros da escola. "Nos outros
países, a educação não se faz só na esco-
la, ela se faz em todos os lugares. E, pa-
ra isso, tem de ter uma consistência, o
que é complicado na sociedade brasilei-
ra, pois, até ontem, ela teve escravos. O
pacote é muito grosso. Abrir esse pacote
é complicado".

Para ele, apenas programas não vão
mudar a realidade. "O buraco é mais em-
baixo. Então, minha resposta é simples:
é muito difícil mudar, o que não signifi-

ca que seja impossível. Porque as gran-
des causas são as causas perdidas, são as
únicas causas em que vale a pena lutar
por elas".

METODOLOGIA
Defensor do método do educador Paulo
Freire, com o qual trabalhou com edu-
cação em movimentos sociais, Frei Betto
acredita que a educação brasileira não
deveria seguir regras do calendário gre-
goriano. "O meu sonho é que alguém
pudesse fazer a 8a série em seis meses ou
em seis anos, sem nenhuma vergonha.
Cada um com o seu timing. Não deveria
ter essa coisa de passar de ano". Em seu
trabalho nos movimentos sociais, o teó-
logo explica que costumava fazer o que
chama de "saca-rolhas". "Primeiro vo-
cê tira do pessoal. Depois, aperta daqui
e dali e vai sistematizando com eles. Em
sala de aula tradicional, isso é mais com-
plicado, já que a estrutura da escola é a
da oralidade do professor".

Por meio das histórias pessoais dos
alunos, todas muito parecidas (de fa-
mílias que venderam suas terras no
Nordeste e migraram para São Paulo)
Frei Betto ia explicando o que havia acon-
tecido na história do Brasil no período.
"E então eles entendiam que era a his-
tória de um povo. Lamentavelmente, o
método Paulo Freire não cabe na cami-
sa de força da estrutura da escola bra-
sileira hoje ou da escola ocidental", en-
fatiza. M
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