
Filósofo francês e ex-ministro da educação, Luc Ferru, que proibiu os trajes religiosos
nas escolas, defende o ensino da história das religiões, a valorização dos cursos pro-
fissionolizantes e o serviço cívico para os jovens

Luc Ferry criou polémica na
França e no mundo inteiro ao
banir os símbolos e os trajes reli-

giosos das escolas públicas do país, entre
os quais o véu usado pelas meninas
muçulmanas, durante seu mandato
como ministro da Educação de 2002
a 2004. O filosofo francês é autor do
livro Aprender a Viver - Filosofia para
os novos tempos, que ganhou o prémio
Aujourd'hui 2006, um dos mais con-
ceituados de não-ficção contemporâ-
nea da França.

O ex-ministro é defensor de uma
educação laica, porém acredita na im-
portância do ensino da história das re-
ligiões para a cultura. Luc Ferry este-
ve este ano na capital paranaense, à
convite da Universidade Positivo e do
Sindicato das Escolas Particulares
do Paraná, e a Profissão Mestre par-
ticipou da coletiva de imprensa com

um dos pensadores contemporâneos
mais renomados da França. Nestas pá-
ginas, o filósofo aborda o sistema edu-
cacional francês, que garante vaga na
universidade para todos os estudantes,
porém que tem 60% de índice de repro-
vação nos dois primeiros anos do ensi-
no superior, segundo Ferry por causa
da liberdade de escolha que nem sem-
pre faz com que os alunos optem pe-
lo curso em que teriam maior compe-
tência.

Profissão Mestre: Por que o se-
nhor tomou a medido de banir
os símbolos religiosos das esco-
las públicas na França?
luc Ferru: A resposta é muito parti-
cular ao caso da França. Nós temos a
maior comunidade judaica do mun-
do, depois de Nova York e Israel. E
nós temos, ao mesmo tempo, a maior

comunidade muçulmana da Europa
também. Cerca de 5,5 milhões de
muçulmanos na França, que coe-
xistem com a maior comunidade ju-
daica da Europa. O que aconteceu é
que depois da segunda Intifada, em
2001, tivemos um aumento de 200%
de atos antisemitas ou racistas,
principalmente nas escolas. Então,
tomei a decisão como ministro de
proibir não os sinais religiosos, mas
os sinais militantes, ou seja, pode-
mos ter em sala uma pequena cruz,
estrela de David ou um símbolo mu-
çulmano, mas o que eu queria evi-
tar é que as salas de aula se organi-
zassem em comunidades religiosas
militantes. E que quando alguém
entrasse em uma sala de aula não
dissesse "aqui estão os cristãos, aqui
os judeus, os muçulmanos, vamos
lá, briguem". Então, suprimimos os



sinais ostensivos, militantes, tanto
a quipá quanto as grandes cruzes.
Eu concluo com isso: depois da se-
gunda Intifada, os meninos árabes,
descendentes do Magrebe (noroeste
da África), que são franceses, acha-
vam que eram palestinos e os judeus
achavam que eram israelenses, ora
os pequenos magrebinos que nasce-
ram na França são franceses, os pe-
quenos judeus não são israelenses,
e eu não queria que eles brigassem
nas escolas reproduzindo o conflito
do Oriente Médio. E desde que esta
iei foi votada não há nenhum úni-
co problema na França de véu, qui-
pá, etc. Então penso que nós fizemos
bem.

Profissão Mestre: Gostaria de
saber sua opinião com relação
ao acordo que o Brasil fez com
o Vaticano (em 2009), que des-
taca a importância do ensino
religioso nas escolas. O acordo
não torna a disciplino obrigató-
ria, mas existe esta opção.
Ferru: Pessoalmente não acredito
em Deus, isso não tem nenhuma im-
portância (no contexto da resposta),
mas digo isso para que não haja ne-
nhum mal-entendido. Porém, quan-
do fui ministro decidi que ensinarí-
amos a história das religiões. E que
seriam os professores de História
que ensinariam o que chamamos
de fato religioso e que no programa,
principalmente para alunos de 16,
17 anos, falaríamos do Islã, do ju-
daísmo, do cristianismo e até mes-
mo do budismo. Por quê? Porque no
plano cultural a história das religi-
ões é vital. Você não entenderá nada
em relação às grandes obras clássi-
cas se você não tiver um mínimo de
cultura religiosa. Então sobre este
plano, da cultura simplesmente, su-
primir todo o ensino da história da
religião é absurdo. Claro que eu gos-
taria que esse ensino não fosse con-
fessional, não seriam cursos de mi-
litantismo religioso, nem se trataria
de tomar partido a favor ou contra
uma religião. Trata-se de fazer com
que nossos alunos compreendam o
que é o nascimento do cristianismo.

compreendam quais são os laços que
existem entre o islamismo, juda-
ísmo e o cristianismo, quais são os
grandes elementos das doutrinas reli-
giosas. E, além do mais, isso apaixona
os alunos. Então penso que podemos
ser laicos, mas ao mesmo tempo pelo
fato de sermos laicos não significa que
somos hostis à religião.

"Você nõo
entenderá

nada em relação
às grandes obras
clássicas se você

nõo tiver um
mínimo de cultura

religiosa"

Profissão Mestre: Na França, os jo-
vens a partir dos 15, 16 anos pre-
cisam escolher suas carreiras e co-
meçam a ser direcionados para
determinados cursos conforme
suas competências, o que muitas ve-
zes os obriga a seguir cursos pro-
fissionalizantes ("ensino médio téc-
nico") quando as notas no currículo
geral não são muito boas. Qual sua
análise sobre isso?
Ferru: Na França, o ensino geral para to-
dos vai até os 16 anos; chama-se colé-
gio único. E é um ensino geral, quer di-
zer Ciências, Humanas e Línguas, ou seja,
Literatura, Física, Matemática, História,
Geografia, etc, dito de outra forma, um en-
sino não técnico e não profissional. E é so-
mente após os 16 anos que pode haver uma
bifurcação e que alguns irão para colégios
profissionalizantes e outros continuarão na
via geral (ensino médio). O que eu contribuí
para ser feito como ministro foi tentar criar,
isso ainda não foi concluído, setores de ex-
celência na via profissionalizante. E eu ex-
plico porquê. No estado atual das coisas,
nenhuma família escolhe a via profissio-
nal para seus filhos, a não ser quando eles
fracassaram na via geral. É somente quan-
do um aluno fracassa na via geral que se
diz: "então vamos colocá-lo na via profis-

sional, ele vai aprender um ofício." Acho
isso terrível. Não que não seja bom apren-
der um ofício, o que acho ruim é que a via
profissional parece ser lixo, é lá que a gen-
te coloca nossos filhos quando eles fracas-
saram na outra via. A maneira de evitar is-
so não é pelas palavras, se você disser a via
profissionalizante é excelente ninguém
vai acreditar. A única maneira de revalo-
rizar a via profissional é criar universida-
des, grandes escolas e formações de ex-
celência no ensino profissionalizante. (...)
Então, quando um aluno ingressar nes-
sa grande escola ou universidade profis-
sionalizante ele verá que poderá ter tanto
sucesso quanto alguém que estude Física,
Matemática ou Filosofia. Mais uma vez
não é pelas palavras que conseguiremos,
mas criando essas grandes escolas de ex-
celência.

Profissão Mestre: Mas na França os
jovens não têm oportunidade de mu-
dar de carreira ou escolher algumas
áreas se não tiverem determinados
resultados durante a trajetóría esco-
lar, não é verdade? €m contraparti-
da no Brasil, o vestibular (ou o €nem)
tem mais importância do que o his-
tórico escolar. O que o senhor pensa
sobre este sistema?
Ferry: No sistema francês tudo está aber-
to, não há concurso para entrar na uni-
versidade, não há prova para ingressar na
universidade, todos os alunos que têm o
baccahuréat (diploma concedido após ava-
liação realizada no final do ensino médio,
também conhecido como "bac") têm au-
tomaticamente o direito de entrar na uni-
versidade. Não há nenhuma limitação.
Um jovem que passou em um "bac" do en-
sino profissionalizante pode se inscrever
para licenciatura em Filosofia, Psicologia,
Letras, Inglês, Física, Matemática, ele têm
o direito. A liberdade é total. O inconve-
niente é que isso custa extremamente ca-
ro. É a razão pela qual em países que que-
rem fazer economia institui-se concurso
para a entrada na universidade. Por quê?
Porque quando se olha para a França 60%
dos estudantes reprovam nos dois primei-
ros anos. Eles têm o direito de ir, mas há
60% que reprovam. E isso é terrivelmen-
te caro, evidentemente. Se quiserem evi-
tar de fazer um concurso de entrada, co-
mo no Brasil, ou de haver uma liberdade
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