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Para o educador portu
guês José Pacheco, é preci
so abandonar estereótipos 

e preconceitos para que as esco
las se transformem em um lugar 
onde todos tenham a oportunida
de "de ser e de aprender". Ele é 
mestre em Ciências da Educação, 
professor, autor de diversos livros 
da área, mas ficou mundialmen
te conhecido por ser o idealizador 
da Escola da Ponte - localizada na 
Cidade do Porto, em Portugal -, 
uma instituição consagrada por 
um projeto educativo inovador, 
baseado na autonomia dos estu
dantes. Nesta entrevista exclusi
va à Profissão Mestre, José Pacheco 
aborda as principais deficiências 
do ensino público brasileiro e suas 
"possíveis" soluções, fala sobre os 
benefícios de projetos inovadores 
- como o da Escola da Ponte - e 
suas consequências para a socie
dade.

Profissão Mestre: €m sua opi
nião, quois são as principais 
deficiências do ensino público 
brasileiro? De que forma essas 
deficiências poderiam ser con
tornadas?
José Pacheco: Não creio que um 
português possa elencar todas as 
"deficiências" [da educação brasi
leira], Elas são múltiplas e com
plexas. Mas, atrever-me-ei a fa- 
zê-lo, referindo-me a uma delas: 
a manutenção de uma alfabeti

zação quase toda pautada em ar
remedos de um construtivismo 
mal interpretado e, sobretudo, no 
chamado "método fônico". Sendo 
um entre muitos modos de ensi
nar a ler e a escrever, é hegemô
nico e causa direta 
do analfabetismo 
funcional de que 
sofrem 24 milhões 
de brasileiros.
Essa situação po
deria ser mitiga
da se fossem cons
tituídas, em cada 
escola, equipes de 
especialistas em alfabetização. E, 
se fosse propiciado a cada aluno 
o modo - ou modos - como ca
da qual pode aprender a ler. Em 
equipe de professores, não em sa
la de aula, com professor solitá
rio pretendendo ensinar a todos 
do mesmo modo, no mesmo tem
po, no pressuposto de que se pode 
ensinar a todos como se de um só 
se tratasse.

Profissão Mestre: Como o se
nhor avalia o processo de ensi- 
no-aprendizagem praticado há 
anos na rede pública regular? 
Como deveria ser? O que deve
ria mudar?
José Pacheco: Não sei como de
veria ser, mas sei que muito terá 
de mudar nas escolas. Todas elas 
dispõem de um projeto político- 
-pedagógico (PPP) que lhes outor

ga o direito, e a missão, de edu
car. Porém, os PPPs são apenas 
políticos e pedagógicos na reda
ção. Se uma escola escreve no seu 
PPP a intenção de fazer dos seus 
alunos cidadãos autônomos - e 

todas o fazem -, 
como poderá, por 
exemplo, lograr 
atingir esse obje
tivo "dando au
la"? Será possível 
desenvolver auto
nomia nos alunos 
"dando aula"? Se 
um professor não 

é autônomo... Todo o ato educa
cional é político. E um ato polí
tico nunca é neutro. As práticas 
escolares, desde há mais de um 
século, adotadas pela maioria 
das escolas são fonte de insuces
so, por se presumirem apolíticas. 
Ingenuamente se continua pre
parando para a cidadania, nunca 
conseguindo atingir esse objeti
vo, porque não "se prepara para", 
mas "se educa com". Não adian
ta instalar mais câmeras de vigi
lância, mais catracas, ou expulsar 
alunos, para combater a indisci
plina. Esses paliativos - que, não 
agindo nas causas, perenizam as 
consequências - são instrumen
tos de exclusão. Aquilo que resol
ve o problema da indisciplina, co
mo do insucesso, é um trabalho 
que assegura excelência acadêmi
ca com inclusão social. E isso so-A ut
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mente se conseguirá com outro 
tipo de organização da escola e do 
trabalho escolar.

São evidentes os graves efei
tos do predomínio de uma cul
tura assente no individualismo, 
na competição desenfreada, na 
ausência de trabalho em equi
pe. É exatamente isso que preci
sa ser mudado. Com estudo. Com 
responsabilidade. Sem adoção de 
modas pedagógicas.

Profissão Mestre: Qual é a sen
sação ao saber que, anos de
pois de o senhor ter idealizado 
a €scola da Ponte, outras esco
las brasileiras se inspiram nesse 
projeto educativo inovador para 
superar seus problemas?
José Pacheco: Aquelas que se 
inspiraram na Ponte para me
lhorar as suas práticas serão bem 
mais do que cerca de uma cen
tena, que conheço diretamen
te. Do Rio Grande do Norte ao 
Rio Grande do Sul, os educado
res brasileiros provam, na prática 
(refletida...) ser possível erradi
car o analfabetismo, a ignorân
cia, a exclusão. Fazem-no discre
tamente, sem alarde e sem apoio. 
Suspeito que o MEC ande distraí
do. E que ainda há secretarias de 
Educação que ignoram a impor
tância de projetos em curso nos 
seus municípios.

Profissão Mestre: € por que o 
governo não tem interesse em 
divulgar esses projetos inovado
res?
José Pacheco: Eu não diria que o 
governo não tem interesse em di
vulgar esses projetos inovadores. 
Diria que os desconhece. E que 
insiste em políticas públicas gera
doras de desperdício. Veja a ges
tão burocratizada, o predomínio 
de decisões de natureza adminis
trativa, que configuram o coti

diano das escolas. Uma pesquisa 
recente nos diz que 90% dos dire
tores de escola gastam mais tem
po a tratar da merenda escolar do 
que de assuntos de natureza pe
dagógica. Isso não será signifi
cativo? Por que razão se subsidia 
práticas desprovidas de funda
mentação científica? Qual será o 
fundamento pedagógico das prá
ticas ainda hoje hegemônicas? 
Por que não se acompanham e 
avaliam práticas "divergentes"?

Profissão Mestre: Pelo mun
do afora, há outras escolas que 
também se inspiraram na Cscola 
da Ponte. Como o senhor acom
panha esse processo?
José Pacheco: Em Portugal e em 
vários países, são muitas as esco
las onde professores tentam me
lhorar, e melhorar a vida dos seus 
alunos. Inspirados na Escola da 
Ponte, e em outros projetos, acre
ditam ser possível fazer dos jo
vens seres mais sábios e pessoas 
mais felizes. E agem em coerên
cia com aquilo em que acredi
tam. Peço que me seja perdoado 
o fato de não as divulgar [as esco
las]. Precisaria obter a sua autori
zação. E também por saber que a 
visibilidade pública age, frequen
temente, contra os projetos ino
vadores. Eles perturbam o insti
tuído.

Profissão Mestre: Quais são os 
principais benefícios de um pro
jeto como esse?
José Pacheco: Talvez a concreti
zação de uma educação integral, 
em uma escola integrada, em 
tempo integral. E, também, os ex
celentes efeitos alcançados, tanto 
no domínio cognitivo quanto no 
atitudinal. Os estudos estão aí, 
para provar. Freire disse que não 
é possível refazer este País, demo
cratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo

sério, com adolescentes brincan
do de matar gente, ofendendo a 
vida, destruindo o sonho, invia
bilizando o amor. E Agostinho 
da Silva acrescentou: "temos de 
reorganizar todo o sistema edu
cacional, de maneira que para o 
aluno brasileiro haja mais esforço 
no sentido de descobrir a realida
de do que ela ser comunicada por 
um professor. Se ouvíssemos o es
tudante, talvez este viesse com o 
espírito de descobrimento do sé
culo XIV e com o espírito que foi 
criativo em Canudos". Escutemo- 
los.

Profissão Mestre: € de que for
ma, na prática, isso poderio ser 
feito pelos educadores?
José Pacheco: Um projeto edu
cacional é um projeto de socie
dade. E o Brasil carece de pro
jetos que concretizem a LDB 
(Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional) do sábio 
Darcy [Ribeiro], Urge viabilizar 
projetos, nos quais a fraternida
de, a criatividade e o empreen- 
dedorismo sejam incentivados. 
Urge por ponto final na mesmi
ce, que caracteriza o modelo esco
lar herdado do iluminismo e que 
se mantém tributário de necessi
dades sociais da revolução indus
trial do século XIX. É preciso de
senvolver práticas educacionais 
que a todos permitam aprender 
tudo. Eu sei que isso é possível. 
Gostaria de verificar rigor no en
sinar e no aprender, porque ad
mitir que uma parcela dos jovens 
escolarizados possam não apren
der, que possam ser reprovados, é 
criminoso.

Profissão Mestre: Quais são as 
principais dificuldades a serem 
enfrentadas dentro de um am
biente escolar com um projeto 
como esse?
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José Pacheco: Sempre que me 
dirigem essa pergunta, respondo 
que o maior obstáculo sou "eu". É 
a cultura pessoal e profissional de 
cada professor, uma cultura fei
ta de solidão e autossuficiência. 
Quando essa cultura se reelabora, 
a maior dificuldade é dissipada.

Profissão Mestre: € como seria 
possível transformar essa "cul
tura pessoal e profissional de 
cada professor, uma cultura fei
ta de solidão e autossuficiên
cia"?
José Pacheco: Talvez a cultu
ra pessoal e profissional dos pro
fessores possa ser reelaborada, 
se eliminarmos erros do modelo 
de formação, inicial e continua
da, que as faculdades alimentam 
e as secretarias patrocinam. A 
formação de profissionais de de
senvolvimento humano merece 
maior atenção e carece de profun
das mudanças. Nomeadamente, 
por meio do reconhecimento de 
que a teoria não precede a práti
ca e de que o modo como o pro
fessor aprende é o modo como o 
professor ensina. Outras "dicas" 
poderão ser observadas em esco
las onde a mudança acontece. São 
muitas. Estão aí...

Profissão Mestre: flpós anos 
trabalhando na €scola da Ponte, 
o senhor deve ter se deparado 
com diversas histórias de supe
ração. O que mais o marcou nes
sa trajetória?
José Pacheco: As escolas care
cem de um novo sistema ético e 
de uma matriz axiológica clara, 
baseada no saber cuidar e con
viver, porque os projetos huma
nos contemporâneos não se coa
dunam com as práticas escolares 
que ainda temos. Requerem que 
abandonemos estereótipos e pre
conceitos, exigem que se trans

forme uma escola obsoleta nu
ma escola que a todos e a cada 
qual dê oportunidades de ser e 
de aprender. E essa transforma
ção acontece. Não vou me referir 
a uma história em particular por
que seria injusto para com todos 
aqueles educadores, que acompa
nho e com quem 
muito aprendo.
Mas poderei di
zer que há muitos 
professores que 
dão sentido às 
suas vidas dando 
sentido à vida das 
crianças e das es
colas. Sinto-me 
um privilegia
do por encontrar 
tanta generosi
dade e responsável ousadia, nes
te Brasil, que, por intermédio de 
muitos exemplos de superação, 
bem como pela educação, alcan
çará a cidadania plena.

Profissão Mestre: €xplique-nos 
o porquê da autodefinição de 
"um louco com noções de práti
ca".
José Pacheco: São desperdiça
dos, anualmente, 56 bilhões de 
reais por má gestão do dinhei
ro público investido na Educação 
do Brasil. As causas são corrup
ção, burocracia, escolhas políti
cas equivocadas, má gestão. A es
cola mantém-se conivente com o 
estímulo da competitividade, fo
menta o imediatismo e a frivoli
dade. Reifica o virtual, a transi- 
toriedade. Colhemos aquilo que 
semeamos. Desde há mais de dois 
séculos, desenvolvemos e alimen
tamos um sistema educacional 
reprodutor de absurdos, produtor 
de múltiplas formas de ignorân
cia e reprodutor de desigualdades 
sociais. Quem ousa questionar e 
mudar essa situação (numa práti

ca teorizada), provando a possibi
lidade de uma escola que garanta 
excelência acadêmica e inclusão 
social, é taxado de... louco.

Profissão Mestre: O senhor é 
autor do livro Cominhos poro o 
inclusão: um guia poro o apri

moramento da 
equipe esco
lar. Qual é a sua 
opinião sobre a 
educação inclu
siva no Brasil? 
José Pacheco: 
Publiquei es
se livro nos anos 
de 1990. E pou
co, ou mes
mo nada, mu
dou desde então. 

Infelizmente, apenas se substi
tui o quadro-negro pela lousa di
gital. Mudou o léxico, porque se 
fala insistentemente de inclusão. 
Apenas se fala, porque a palavra 
inclusão continua apenas a ser
vir para enfeitar teses. Talvez por 
essa razão, a "educação de adul
tos" acontece como inevitável su
cedâneo de um obsoleto modelo 
de ensino, com ênfase num fron
tal anônimo - a aula -, que pode 
ser evitado, se o permutarmos por 
situações de frontalidade funda
mentadas. Talvez por isso, as clas
ses de apoio, de recuperação, de 
reforço, instituam-se como aberra
ções decorrentes do modelo de es
cola ainda predominante. A escola 
que, majoritariamente, ainda te
mos, constitui-se um obstáculo ao 
desenvolvimento humano. Mas po
derão constituir-se em locus de hu
manização e oportunidade de in
clusão. O meu livro foi um pequeno 
contributo para a mudança. ■
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Text Box
Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 14, n. 162, p. 30-33, mar. 2013.




