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Interaja conosco, sua opinião 

é muito importante para nós:  

criticaespirita@gmail.com 

NOTA 10 NOTA 0 

Para a aprovação do PLC 60/2017  

que instituiu o dezembro verme-

lho como parte da campanha naci-

onal de prevenção ao HIV/aids e 

outras doenças sexualmente 

transmissíveis.  O objetivo é aler-

tar para o aumento do numero de 

contaminações nos últimos anos.   

Para a portaria do Ministério do 

Trabalho que alterou a caracteri-

zação de situação análoga a escra-

vidão. Embora revogada pelo STF 

o governo Temer demonstrou 

mais uma vez estar a serviço das 

elites ruralistas e escravistas do 

Brasil.  
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EDITORIAL 

Desde a 

Grécia antiga, sabemos que a educação é essencial 

para construir uma grande nação e formar seres hu-

manos íntegros.  

No mês em que se comemora o dia do professor, no 

entanto, a pergunta que deixamos é: o que celebrar 

num país que ainda não fez a sua revolução educaci-

onal, que ostenta índices medíocres de educação, que 

tem apenas 54% de seus jovens matriculados no en-

sino médio, que remunera miseravelmente o profes-

sor e considera a atividade educativa um “bico”? 

A 4ª edição da pesquisa “Retratos da leitura no Bra-

sil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro, ainda mostra 

que 74% dos brasileiros nunca compraram e 30% 

nunca leu um único livro (http://prolivro.org.br/ 

home/images/2016/

RetratosDaLeitu-

ra2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM_CAPA.pdf. 

Mais assustador é constatar que só 8% dos brasilei-

ros têm plenas condições de compreender e se ex-

pressar em português e em matemática. Ou seja, só 8 

de cada 100 brasileiros conseguem entender e se 

relacionar com a escrita e os números de várias for-

mas.  

Por óbvio, isso é lastimável e vergonhoso. Porém, 

numa sociedade que vive dos ranços do escravagis-

mo, uma educação pública deficiente não é acidental, 

mas um projeto: o filho da pobreza não pode ter 

acesso ao mesmo que o filho das elites. E a classe 

média, que tanto se esforça para prover uma boa 

educação para seus filhos através da educação priva-

da, acaba caindo de cabeça no discurso de conveni-

ência da “meritocracia”, na qual ela é mais prejudica-

da do que beneficiada. 

Então, enquanto poderíamos pensar numa educação 

pública com senso de coletivo, de nação, que traga o 

que há de melhor e avançado para todos, descamba-

mos para as buscas individualizadas, restando uma 

sociedade mais dividida.  

No entanto, é diante desse quadro estarrecedor que 

os espíritos desassombrados devem mostrar coragem 

e comprometimento com a mudança e o progresso. E 

uma das principais bandeiras que todo espírita cons-

ciente de sua estada na Terra deve levantar é a da 

educação pública, laica, crítica e emancipadora, con-

forme Kardec o fez em sua época. Uma educação 

pública decente é um tema a ser discutido em pales-

tras, eventos, deve mobilizar o público espírita e ge-

rar comoção. É incrível como muitos espíritas se 

mexem quando o assunto é aborto, buscando parla-

mentares e ministros do STF, mas não se sensibili-

zam com pautas mais importantes, como educação e 

saúde públicas. 

Desse modo, é necessário a união de todos, dos pais, 

alunos e professores aos órgãos e instituições da área 

e à sociedade em geral. E os espíritas – antes de se-

rem a favor da redução da maioridade penal, de gos-

tarem do extermínio da população jovem, pobre e 

negra, e de apoiarem ações políticas que desestabili-

zam a sociedade e a democracia – devem ser atores 

ativos na virada educacional e cultural deste país.  

Nesse sentido, a MATÉRIA DE CAPA traz as refle-

xões da Pós-Doutora em Educação, Dora Incontri, à 

frente da Associação Brasileira de Pedagogia Espíri-

ta, que pontua que, mais do que professores, precisa-

mos de educadores, mais do que doutrinação e ins-

trução, precisamos de formação.  

Na CRÍTICA LIVRE, contamos com a participação da 

jornalista Carolina Régis, colunista do Jornal Abertu-

ra, convidando a todos para o XV Simpósio Brasileiro 

do Pensamento Espírita, a se realizar nos dias 2 a 4 

de novembro, na cidade de Santos/SP.  

Na OPINIÃO DO EDITOR, não poderíamos deixar 

passar a “ração humana” que será distribuída em SP. 

Na ENTREVISTA, reproduzimos a entrevista do pro-

fessor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, 

dado ao Portal EBC, em 11.03.2016, mas que conti-

nua atual.  

Na RESENHA, reproduzimos o artigo de autoria de 

Raphael Faé sobre o filme “O mensageiro” (The ves-

sel), publicado originalmente no blog da ABPE. 

Desejamos uma excelente leitura! 

 

Raphael Faé e Felipe Sellin 

Caras Leitoras e Caros Leitores, 
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  MATÉRIA DE CAPA 

 

Entre formação e doutrinação: ser professor é ser educador? 
Em seu texto Plano proposto para melho-

ria da Educação Pública, de 1828, publi-

cado pela primeira vez no Brasil pela Edi-

tora Comenius, nos idos de 1998, como 

Textos Pedagógicos e depois no livro am-

pliado em 2007, Kardec Educador, Rivail 

trata o tempo todo a educação como ciên-

cia e como arte. Nessa obra, ele faz uma 

importante distinção entre professor e 

educador (em francês, professeur e insti-

tuteur – esse último termo podendo ser 

também professor da escola primária): 

“há uma grande diferença entre um pro-

fessor e um educador; o primeiro se limi-

ta a ensinar; é suficiente, para cumprir 

sua função, ser bem instruído e ter um 

bom método; mas o segundo é encarre-

gado do desenvolvimento inteiro do ho-

mem e a isto se dá menor importância.”  

Para ele, a ciência da educação – e na sua 

época ainda não se pensava a educação 

como ciência, coisa que depois seria feito 

fartamente por escolanovistas, por Mon-

tessori, Vigotski e tantos outros – deveria 

ser aquela capaz de conhecer o ser huma-

no em seu desenvolvimento, em seu psi-

quismo (ele não usa esse termo, mas é 

bem isso que quer dizer) para poder favo-

recer o desabrochar das virtudes e traba-

lhar com as inclinações negativas, para o 

que ele não defende castigos, como era 

comum no seu tempo e ainda hoje aceito 

como método válido pelo senso comum. 

Mas ele descendia de Rousseau e Pesta-

lozzi, que haviam abolido na Educação o 

condicionamento comportamentalista do 

castigo e da recompensa, para proporem 

o exemplo, o contágio e o diálogo.  

Mas, para Rivail, a educação também era 

uma arte, para a qual a pessoa tem que ter 

talentos especiais, vocação inquestionável 

e ética comprometida. É saber como se 

relacionar com os educandos, criando 

vínculos de afeto, saber como influenciar 

de maneira positiva os alunos, para o seu 

pleno desenvolvimento, conforme explica 

no trecho acima citado. 

Isso nos remete a uma questão que está 

sendo rasamente discutida hoje no Brasil, 

como todos os debates atuais, feitos à 

base de ideias apressadas, cheias de ódio, 

parciais e sem a mínima fundamentação. 

Dizem alguns, principalmente os partidá-

rios da tal Escola sem Partido (o termo 

partidário é usado de propósito), que na 

escola se deve aprender matemática, por-

tuguês e disciplinas objetivas, e que a 

Educação deve ser dada em casa. 

Não era o que pensavam todos os grandes 

educadores de todos os tempos, apesar de 

suas diferentes propostas – de Sócrates, 

Platão, Aristóteles a Comenius, Rousseau, 

Pestalozzi, Montessori, Korzcak, Steiner, 

chegando a Paulo Freire e Eurípedes Bar-

sanulfo. Educar não é um ato que se possa 
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cortar em fatias. Qualquer contato 

pedagógico de um ser humano 

com outro é um ato que influencia, 

marca, contagia… ainda que qui-

séssemos, ou pudéssemos, reduzir 

esse contato a uma mera instrução 

informativa. Essa seria também 

uma influência, uma opção ideoló-

gica, uma tomada de partido. Do 

ponto de vista espírita, até mesmo 

se ficarmos calados, influenciamos 

o outro vibratoriamente, por nos-

sas formas pensamento, por nos-

sas emoções positivas e amorosas 

ou negativas e agressivas. 

Logo, o que temos de fazer para 

termos professores dignos da sua 

função de educadores? (Todos têm 

sim essa função, pois a escola é um 

lugar não apenas de instrução, 

mas de formação). Aliás, como a 

escola se organiza de forma autori-

tária ou democrática, com relações afeti-

vas ou distantes, com valores humanistas 

ou comerciais – tudo isso já é parte da 

formação que estará dando ao aluno, in-

fluenciando sua maneira de estar no 

mundo e na sociedade, insuflando-lhe 

ideais de liberdade, justiça e igualdade ou 

reprimindo-o de forma a pensar que as 

coisas funcionam melhor na disciplina 

imposta e autoritária e que a sociedade 

deve permanecer desigual e injusta. 

Respondendo à questão acima, penso que 

os educadores deveriam ter uma forma-

ção ampla, cultural, humanista, filosófica, 

plural, conhecedores das mais diversas 

correntes do pensamento humano: cor-

rentes econômicas, políticas, filosóficas, 

sociais e científicas – sim, científicas sim, 

porque a ciência não é um bloco de res-

postas definitivas e dogmáticas, mas tam-

bém um conjunto de teorias aplicadas à 

realidade, que são mutáveis e progressi-

vas. É o que estamos nos propondo a fa-

zer na Universidade Livre Pampédia, que 

pretende oferecer esse espaço de aprendi-

zagem para adultos, educadores ou não. 

E como pessoa com ampla formação, 

também um ser humano que ame seres 

humanos, sobretudo crianças, adolescen-

tes e jovens (e não sejam esses professo-

res entediados e raivosos com 

os quais cruzamos na sala dos 

professores). E ame seres hu-

manos em sua diversidade, não 

querendo modelar os alunos à 

sua visão de mundo, mas que 

trabalhe com eles as diferentes 

perspectivas, embora também 

tenha, como educador, o direito 

e o dever de mostrar, sem fana-

tismo, qual a sua perspectiva 

pessoal das coisas. Mas, muitos 

perguntarão, isso não é doutri-

nar? Não, não é.  

Vou dar um exemplo bem obje-

tivo da minha experiência pes-

soal, de muitos anos em sala de 
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aula. Como se sabe, um dos meus traba-

lhos mais atuantes é a questão do ensino 

inter-religioso e estive em escolas públi-

cas e particulares, fazendo projetos nesse 

sentido. Ora, o meu respeito e até encan-

tamento com todas as manifestações reli-

giosas, encontrando belezas e verdades 

nelas, é bastante sincero e profundo. En-

tão, quando falo de um Francisco de As-

sis, de um Buda, de um Gandhi, de um 

Martin Luther King, falo sinceramente 

com admiração de figuras que foram de 

diferentes correntes religiosas. Ao mesmo 

tempo, quando, por exemplo, trabalhava 

com as crianças sobre a questão da vida 

após a morte, eu descrevia (ou elas pes-

quisavam) todas as respostas possíveis: 

nada, reencarnação, ressurreição, etc. E 

comentávamos respeitosamente sobre 

todas elas. E então, se me perguntassem: 

e você, como vê a vida após a morte? Eu 

respondia simplesmente: sou espírita e 

portanto, sou reencarnacionista. 

A próxima objeção será: mas com o víncu-

lo que você mantinha com as crianças, 

com sua forma de explicar as coisas, será 

que você não iria influenciá-las com a 

visão reencarnacionista? Pode ser que 

sim. Não existe a possibilidade do profes-

sor não ser ele mesmo na sala de aula. 

Então, qual a solução? Termos nas escolas 

professores com diferentes perspectivas: 

liberais, religiosos de diversas correntes, 

socialistas, anarquistas, conservadores, 

revolucionários… os alunos, convivendo 

com a diversidade, estão aprendendo o 

respeito, a tolerância e deverão também 

ter o direito de construir sua própria 

identidade religiosa, política, filosófica.  

Acima de tudo, é pre-

ciso que 

a 

es- cola 

se transfor-

me num lugar de pesquisas, de 

debates, de areja- mento cultural, 

de possibilidade de pensar e não 

continuarmos essa escola tra-

dicional, em que os alunos senta-

dos, calados, ou- çam um professor 

ensinar verdades prontas e fechadas. Mas 

assim como é preciso que os professores 

respeitem a diversidade de pensamento 

dos alunos, é sua função combater a into-

lerância e o cerceamento à liberdade de 

expressão. Ao mesmo tempo, é impensá-

vel, lamentável e extremamente perigoso 

que os alunos se convertam em vigilantes, 

delatores do que os professores dizem, 

que é exatamente o que a Escola sem Par-

tido está propondo. A posição aí se inver-

te: teremos alunos doutrinados nas Igre-

jas, fanatizados por partidos políticos de 

extrema direita, para vigiar se os profes-

sores estão dizendo algo que lhes pareça 

comunismo ou esquerdismo! Se isso se 

dá, está acabada qualquer relação pedagó-

gica, porque o professor não está sendo 

respeitado em sua dimensão de educador, 

mas tratado como um empregadinho, que 

deve papagaiar o que os pais, os pastores, 

ou determinada corrente ideológica quei-

ram que ele papagueie. Acaba-se o deba-

te, para entrarmos no domínio da ditadu-

ra. 

Mas, sim, os professores precisam urgen-

temente se reciclar, se aprofundar, esta-

rem na posse de conhecimentos aprofun-

dados e de serenidade existencial, para 

atuarem de maneira a garantir a liberdade 

de expressão, a pluralidade na escola e o 

posicionamento de quem respeita a opini-

ão alheia, mas também garante que res-

peitem a sua.  

 

Dora Incontri é pós-doutora em educa-

ção e está à frente da Associação Brasilei-

ra de Pedagogia Espírita. 
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Sejam bem-vindos ao XV SBPE! 

É com imenso prazer e grande honra e 

gratidão que estreio minha participação 

no Jornal Crítica Espírita tratando de um 

tema que me é muito caro e faz parte de 

minha formação ética como espírita, co-

mo ser humano: O Simpósio Brasileiro do 

Pensamento Espírita. 

Em 02 de novembro próximo, inicia-se 

em Santos (SP), a XV edição do SBPE e, 

desde já, convido a todos que nos leem a 

participar. São 30 anos inovando na pro-

dução de conhecimento espírita genuíno, 

com um dos melhores formatos já vistos 

em simpósios, congressos, encontros em 

geral. A ideia é que os palestrantes inscre-

vam seus trabalhos e a comissão organi-

zadora avalia apenas a adequação do te-

ma à Doutrina Espírita, de forma ampla, 

para manter o foco doutrinário. Mas não 

há censura, não há escolha de temas, nem 

prejulgamentos. Tendo a ver com Espiri-

tismo, está apto a ser apresentado. Sim-

ples assim, democrático assim, construti-

vo assim. 

O Simpósio faz, historicamente, parte do 

movimento espírita brasileiro desde 1989, 

sendo inicialmente chamado de Simpósio 

Nacional do Pensamento Espirita. Ocorri-

do em Santos, foi idealizado principal-

mente por Jaci Régis (1932-2010), um 

dos maiores pensadores da Doutrina Es-

pírita da atualidade, jornalista, psicólogo, 

economista e filantropo. Juntamente com 

companheiros de ideal, eles precisavam 

romper com os modelos de produção de 

conteúdo na época e criar um espaço – à 

época ainda com palestrantes convidados 

e temas pré-determinados – para discus-

são de temas não usualmente abordados 

nos movimentos tradicionais, com liber-

dade filosófica, sem amarras religiosas. 

A partir daí, o SBPE começou a ser reali-

zado bienalmente e já passou pelas cida-

des de Cajamar, Mongaguá e Porto Ale-

gre. Foram mais de 270 trabalhos apre-

sentados e discutidos, por mais de 1500 

inscritos ao longo dos anos, de todas as 

regiões do país e vizinhos como Colômbia, 

Argentina e Venezuela.  

Atualmente, faz parte do calendário ofici-

al de encontros da Confederação Espírita 

Pan Americana (CEPA). “O SBPE precisa 

ser preservado como a memória viva da 

energia criativa de todo este movimento 

de ideias renovadoras, com uma clara 

vocação nacional e internacional, total-

mente registrada em seus anais, hoje 

amplamente disponíveis na internet”, 

explica Alexandre Cardia Machado, um 

dos membros do Instituto Kardecista de 

Santos, organizador do SBPE. 

Muitas ideias de vanguarda saíram das 

apresentações do SBPE e este ano não 

será diferente. Teremos apresentações 

sobre “O Espiritismo Que Queremos”, 

XV Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita (SBPE) 

CRÍTICA LIVRE 
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desta que vos escreve; “Reflexões Acerca 

do Homem e da Natureza”, por Ciro Pi-

rondi; “Desenvolvimento Sustentável X 

Desenvolvimento Consciente”, pelo ar-

gentino Gustavo Molfino; “O Senso de 

Justiça e de Cidadania a Partir do Ethos 

Espírita”, pela juíza Jacira Jacinto e mui-

tas outras.  

Nem posso enumerar o tanto de aprendi-

zado que tive nos SBPEs. Participo de 

todos, desde a V edição, com 14 anos. Eu 

era da Mocidade Espírita Estudantes da 

Verdade, e me sentia importantíssima em 

frequentar aquele círculo repleto de pen-

sadores, de palestras incríveis, de ideias 

novas e arejadas. E uma característica que 

se mantém até hoje é o clima afetuoso e 

fraterno que emana do SBPE. Nos inter-

valos, nos almoços, nos jantares após o 

cronograma formal era o momento de 

maior produção intelectual: quando eram 

discutidas as impressões, onde ocorriam 

os debates de ideias, as conclusões ou 

inconclusões acerca de um Espiritismo 

leve, em construção, moderno, livre. O 

SBPE foi e ainda é parte importante da 

estruturação moral e ética, do meu emba-

samento teórico e afetivo para permane-

cer na doutrina. 

O SBPE é um espaço de produção filosófi-

ca espírita, de debates e formalizações de 

ideias provisórias, de aprendizado atuali-

zado. Mas, principalmente, 

de confraternização, troca de 

energias positivas, reencon-

tros, amor. São companhei-

ros de jornada que se encon-

tram, sejam eles de décadas 

em parceria, ou pela primei-

ra vez chegados. Todos são 

recebidos pelo café quente da 

esposa de Jaci, Palmira Ré-

gis, pela sorridente comissão 

organizadora do Instituto, 

pelos mimos da equipe do 

Lar Veneranda – creche que 

educa mais de 150 crianças. 

E todos se sentem em casa, 

naquela hora de colocar o 

papo em dia, de crescer. 

Uma grande família que se reúne de 2 em 

2 anos e que está sempre aberta e ansiosa 

por novos membros, trabalhos inéditos, 

ideias renovadas. As inscrições podem ser 

feitas através do email ickardecis-

ta1@terra.com.br e o evento vai de 02 a 

04 de novembro de 2017, durante o ferido 

de Finados – sem trocadilhos.  

Então venham, venham conhecer e fazer 

parte dessa família! Venham viver o 

SBPE, aprender com tantos companhei-

ros, fazer parte dessa história em constru-

ção. Sentir o Espiritismo vivo, pulsante, 

inovador, se emocionar, se surpreender. 

 

Carolina Régis é jornalista. 
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OPINIÃO DO EDITOR 
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Leitora e leitor, 

Imagine que um amigo te convide para 

almoçar em sua casa. Ao chegar, o anfi-

trião coloca a refeição na mesa e diz que 

foi feita com comida vencida, próxima de 

vencer ou que sequer o comércio pode 

vender. Mas que é para você ficar despre-

ocupado: apesar do sabor insosso, foram 

adicionados tais e quais condimentos que 

não te farão mal. Mais um dado: o próprio 

anfitrião não come da comida que ele fez 

para você. Você iria se sentir bem? Come-

ria despreocupado ou se sentiria desres-

peitado? 

Pois bem, mais do que um espaço de re-

sistência num tempo de intolerância e de 

ignorância, esse texto tem um caráter 

histórico. Quero deixar registrado, para 

quem nos ler no futuro próximo ou lon-

gínquo, o que aconteceu em pleno século 

XXI, ano 2017, na cidade mais rica do 

Brasil.  

A Prefeitura de São Paulo lançou o pro-

grama “Alimento para todos” que, por 

meio de uma parceria com a ONG Siner-

gia, com uso de recursos público, irá dis-

tribuir à população carente um composto 

feito com alimentos “[…] que não são 

comercializados pelas indústrias, 

supermercados e varejo em geral. 

São alimentos que estão em datas 

críticas de seu vencimento ou fora 

do padrão de comercialização, ra-

zões que não interferem em sua 

qualidade nutricional ou seguran-

ça” (http://plataformasinergia.org/

farinata.html). 

Segundo a ONG, alegando que o compos-

to é fruto de desenvolvimentos científicos, 

“este sistema transforma todo tipo 

de alimento em uma nutrição de 

emergência chamada FARINATA, 

que possui no mínimo dois anos de 

vida útil e preserva todas as pro-

priedades nutricionais originais.” 

Para um olhar desatento ou ideologica-

mente orientado, isso pode parecer algo 

razoável, e até bom, pois resolve dois pro-

blemas de uma vez: reutiliza alimento que 

seria jogado fora e fornece a quem precisa 

dele, apesar de os especialistas não sabe-

rem ao certo do que se trata esse compos-

to, e da ONG nem saber a sua capacidade 

de produção. 

De fato, algo assim seria até louvável se 

feito por pessoas comuns, sem muitos 

recursos, como medida extrema para sal-

var alguém de morrer de fome. Seria acei-

tável numa ação entre amigos, num cen-

tro espírita ou numa igreja para distribuir 

um farelo ou biscoito processado com 

restos de comida e dado a quem é carente 

de tudo.  

A questão é que, quando estamos falando 

de um ente federativo, que detém um 

orçamento bilionário e tem o dever cons-

titucional de zelar pela vida e dignidade 

de seus cidadãos, a coisa muda de figura. 

Em lugar de medidas paliativas, espera-

mos uma política pública séria e decente 

de segurança alimentar, que vai do fo-

mento da agricultura familiar a uma polí-

tica de subsídios e de transferência de 

renda, para que quem necessite possa 

comprar comida de verdade: arroz, feijão, 

carne, verduras, legumes, frutas, etc.  

O prefeito, por óbvio, defende o projeto, 

dizendo que o produto é rico em proteí-

nas, vitaminas e sais minerais, que é uma 

das ações dentre outras para combater a 

fome, além de ser idêntico ao utilizado 

por astronautas. Porém, como várias 

agências de notícias tem noticiado, a pró-

pria NASA afirma, em seu site oficial, que 

os astronautas possuem uma variedade de 

alimentos ao seu dispor nas missões espa-

ciais (https://www.nasa. gov/audience/

f o r e d u c a t o r s / s t e m - o n - s t a t i o n /

ditl_eating).  

O Conselho Regional de Nutrição da 3ª 

região (SP/MS) se pronunciou, afirmando 

que o projeto “contraria os princípios do 

Direito Humano à Alimentação Adequa-

http://plataformasinergia.org/farinata.html
http://plataformasinergia.org/farinata.html
https://www.nasa/
https://www.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/audience
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/ditl_eating
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/ditl_eating
https://www.nasa.gov/audience/foreducators/stem-on-station/ditl_eating
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da (DHAA), bem como do Guia alimentar 

para a população brasileira, em total 

desrespeito aos avanços obtidos nas últi-

mas décadas no campo da segurança 

alimentar e no que tange as políticas pú-

blicas sobre as ações de combate à fome e 

desnutrição.” 

Indo direto ao ponto: diante de tantas 

opções que o poder público tem para cum-

prir seus objetivos legais, processar ali-

mento vencido e dar ao pobre revela o 

ódio de classes que sempre permeou a 

relações sociais no Brasil, em que o andar 

de cima pensa que faz muito em dar miga-

lhas, e acredita que o andar de baixo faz 

pouco em reverenciar o autor dessas 

“dádivas”. Por trás dessa política estão a 

mesma moral e ideologia egoístas e mes-

quinhas, que veem seres humanos como 

descartáveis, e que atacam direitos traba-

lhistas e previdenciários e que agora tra-

zem de volta o trabalho escravo. 

Poderia falar muita coisa aqui a partir do 

espiritismo. Por exemplo, que uma civili-

zação é reconhecida  “[...] pelo desenvolvi-

mento moral. [...] não tereis verdadei-

ramente o direito de dizer-vos civilizados, 

senão quando de vossa sociedade hou-

verdes banido os vícios que a desonram e 

quando viverdes como irmãos, pratican-

do a caridade cristã. Até então, sereis 

apenas povos esclarecidos, que hão 

percorrido a primeira fase da civili-

zação.” (questão nº 793 de “O Livro dos 

Espíritos”).  

Poderia também citar lições básicas de “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo” sobre o 

amor ao próximo e o homem de bem, ou 

sobre a Lei de justiça, de amor e de carida-

de.  

Mas basta se colocar no lugar do outro, na 

lição básica da empatia cristã e espírita, 

para concluir que bom mesmo é ter comi-

da de verdade, igual a que eu e você come-

mos todos os dias. Isso é básico para qual-

quer ideia de dignidade humana. Por isso, 

saber que o que um concidadão, em esta-

do de dificuldade ou de miséria, tem para 

comer é um composto que “é o que sobra”, 

ou “é isso ou a morte”, parece-me que, em 

algum momento, houve um imenso des-

respeito à dignidade da pessoa humana e 

aos direitos fundamentais a que todo bra-

sileiro é titular, ao menos na teoria e nas 

leis. 

Para aqueles que acham que tudo isso é 

piegas demais, que pobreza é sinônimo de 

vagabundagem e que o pobre ainda deve 

agradecer o feno que lhe é ofertado com 

tanta gratidão pelos senhores da vida, 

nunca é demais alertar para as reviravol-

tas que a história costuma dar.  

Em “Imaginários Sociais Moder-

nos” (Modern Social Imaginaries, Duke 

University Press, p. 132), o filósofo cana-

dense Charles Taylor lembra do caso ocor-

rido em 22 de julho de 1789, na França, 

com Berthier de Sauvigny, Intendente de 

Paris, e seu sogro, Foullon de Doue, Con-

selheiro de Estado. Este teria dito que, se 

faltava pão ao povo, bastava que comes-

sem feno. Com a Revolução Francesa, ele 

foi preso por populares e levado ao Hotel-

de-Ville, em Paris, com um buquê de urti-

gas embaixo de seu queixo e com capim na 

boca, seguido de uma carruagem carrega-

da de feno. Alguém interveio a favor de 

sua prisão, ao que a multidão gritava para 

enforcá-lo. Levado à Grève, Foullon era 

pesado demais e, após quebrar a corda da 

forca algumas vezes, arrancaram a sua 

cabeça, que Berthier teve que beijar antes 

de também ser massacrado. Depois, os 

corpos foram arrastados nus pelas ruas. 

Não precisamos vivenciar situações de 

tamanha violência e de irrupção de ódios 

reprimidos. Políticas públicas sérias e 

comprometidas, feitas por seres humanos 

para seres humanos, parecem suficientes 

para trazer dignidade e civilidade à socie-

dade brasileira, conforme o ensino básico 

dos espíritos. Afinal, mais boa vontade e 

menos de ódio de classes (explícito ou 

enrustido) só trará benefícios a todos nós, 

e o dever de todo o espírita consciente de 

sua missão na Terra é trabalhar pelo pro-

gresso moral e social, opondo-se a toda e 

qualquer forma de desrespeito e de humi-

lhação, como o de distribuir comida venci-

da e processada para outros seres huma-

nos.  

Raphael Faé é coeditor do Jornal Crítica 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

RESENHA 

O quão árido e enigmático pode ser a vida 

e o coração humano? O quão difícil pode 

ser a convivência e como pequenos atos 

podem ser tão marcantes?  

*** a leitura desse texto é mais inte-

ressante depois de assistir o filme 

******** 

Metafórico, simbólico e psicologicamente 

denso, o filme “O mensageiro”, dirigido 

por Julio Quintana e disponível na Net-

flix, é daqueles que nos surpreende com 

detalhes e sentidos que passam desaper-

cebidos, mesmo após assistirmos várias 

vezes, e revela a capacidade inesgotável da 

arte para tratar os temas humanos e soci-

ais. 

No enredo, uma vila é atingida por uma 

onda gigante, que destrói uma escola à 

beira-mar, matando dezenas de alunos e o 

professor. Depois desse trágico evento, 

que só existe pelo relato e pelo comporta-

mento dos habitantes, houve um êxodo do 

local, e quem permaneceu – os parentes 

daqueles que morreram – vive em perma-

nente luto. Exceto o padre e Leo, o perso-

nagem principal.  

Um dia, Leo e um amigo caem bêbados no 

mar e se afogam. Os corpos de ambos são 

achados e, antes da cremação, Leo 

“ressuscita”, passando a ser visto pela 

comunidade como um enviado, alguém 

com poderes especiais. A ele é atribuída a 

cura de um cavalo, o retorno das pessoas 

à Igreja o desejo de um casal ter outro 

filho, vencendo o luto pelo filho morto na 

tragédia, etc.  

Sentindo-se confusamente inspirado, Leo 

resolve construir um barco. Não há uma 

indicação clara da finalidade desse barco, 

nem para o próprio personagem. Mas isso 

ilumina as pessoas de algum modo. É 

como se depositassem esperança em Leo e 

num barco que, de tão tosco, feito com 

pedaços de móveis velhos, visivelmente 

afundaria logo que entrasse no mar. O 

próprio telespectador é levado a crer que 

aquele amontoado de madeira poderia 

navegar, mostrando como a fé e a espe-

rança, muitas vezes, podem ser tão em-

polgantes quanto falsas.  

Essa fase muda quando ele falha em sal-

var a vida de uma mulher, momento em 

que a população retoma a sua condição 

inicial, de luto, desconfiada, desesperan-

çada, e ateiam fogo no barco. Nessa ten-

são, Leo coloca o barco, mesmo avariado, 

no mar.  

É aqui que o simbolismo do filme se reve-

la de modo magistral. Leo acreditava que 

sua mãe preferia o seu irmão, Tigo, que 

morrera com a onda devastadora. Ela 

chegou a desenvolver um comportamento 

obsessivo-compulsivo e infantilizado co-

mo fuga a essa realidade, sendo cuidada 

por Leo como se criança fosse. Conta ele 

que, quando pequenos, ele e Tigo nada-

ram pelo mar até uma bóia onde havia um 

sino. Porém, a meio caminho entre a bóia 

e a praia já estavam exaustos. A mãe, ao 

vê-los em apuros, jogou-se no mar para 

salvá-los. Mas ela passou ao lado de Leo e 

foi em direção a Tigo, para salvar a este, o 

que marcou Leo profundamente. 

Como previsível, o barco afunda. E, no 

momento de maior decepção, o verdadei-

ro milagre acontece. Leo novamente se vê 

a meio caminho entre a bóia e a praia. Sua 

mãe, que estava à beira-mar, no lugar de 

costume, sem qualquer conexão com a 

empreitada de Leo, percebe o perigo em 

que ele se encontrava, chama-o pelo nome 

e vai em busca dele. Finalmente, ela sai de 

sua catarse, reconhecendo-o como filho e 

aceitando-o como alguém merecedor de 

afeto e cuidado. E essa reconciliação pelo 

amor se comunica entre todos da vila e os 

inspira a retomar suas vidas após a tragé-

dia. 

Como já colocado, a linguagem do filme é 

essencialmente metafórica. Num primeiro 

momento, fica clara a crítica aos excessos 

do pensamento moderno e da concepção 

científica de mundo, que, desde Platão, 

defende que o melhor modo de nos relaci-

onarmos com o mundo passa pela objeti-

vidade, racionalidade e pelo distancia-

O Mensageiro  

(The Vessel - 2016) 
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mento. Questões afetivas ou sentimentos 

são, em regra, negativos na construção da 

identidade, e não entram na ordem da 

ciência ou na pauta da sociedade.  

O filme mostra como a dimensão afetiva e 

espiritual, mesmo que estética ou ritualís-

tica, é essencial em nossas vidas. Diante 

de um tsunami que levou entes queridos 

tão repentinamente, os que ficaram preci-

savam exorcizar os demônios da perda de 

algum modo, precisavam de um ritual de 

passagem. Léo é o bode expiatório da 

comunidade, e todo o seu sofrimento re-

sulta, ao final, em redenção geral. Aliás, o 

paralelo com a narrativa cristã é evidente.  

Porém, se nos atentarmos na densidade 

psicológica que marca o enredo, a vila, na 

verdade, é o coração de Leo. Como diz 

Victor Hugo, “o ser humano é um univer-

so”, e o universo de Leo é aquele local 

pequeno, feio, sombrio e anônimo, e o 

caráter decadente das casas, os cenários 

de destruição, os móveis antigos e enfer-

rujados, a desesperança e a tristeza que 

assolam o lugar revelam o mundo afetivo 

e existencial do personagem principal.  

Aliás, é incrível a sutileza para retratar a 

intimidade das personagens. Soraya, mu-

lher que ele gostava desde a infância, mas 

que se casara com o professor que tam-

bém morrera no evento, é apegada aos 

livros do falecido marido, o que indica a 

presença dele em sua vida afetiva. E a 

água que jorra do encanamento e invade a 

casa dela representa o seu desejo por Leo, 

e os livros molhados mostram o começo 

dessa nova paixão.  

A própria morte (por afogamento, relem-

brando a onda gigante) e ressurreição de 

Leo podem ser interpretadas como a sua 

vontade de ter morrido no lugar do irmão, 

ou mesmo como um suicídio fracassado, e 

os altos e baixos que ele enfrenta com os 

moradores locais são, na verdade, os altos 

e baixos que ele enfrenta consigo mesmo. 

A esperança, que surge e vai embora nos 

moradores, é do personagem. Logo, não é 

que as pessoas sejam distantes e estra-

nhas. Ele se sente distante e estranho 

diante de um mundo distante e estranho, 

sem o amor da mãe, que preferia o irmão 

morto, e sem o amor de sua amada, que 

se casara com outro. No fundo, o luto da 

cidade era o luto de Leo.  

Eis aí o ponto nodal. Por acontecimentos 

da vida, dos quais não temos qualquer 

domínio, Leo se viu novamente na mesma 

situação que outrora lhe trouxera tanto 

sofrimento. Ele não sabia dizer porque 

construíra um barco, mas que, ao final, 

acabou sendo essencial para pôr fim à sua 

expiação que era, sobretudo, afetivo-

moral: ele precisava lidar com a rejeição 

da mãe.  

Aqui, a filosofia espírita e Kardec apare-

cem de imediato. Se a expiação consiste 

em estar nas mesmas condições a que se 

submeteu a outrem, de sofrer o que se fez 

os outros sofrerem, é a reparação que 

efetivamente apaga os traços de uma fal-

ta, fazendo-se o bem a quem se fez o mal. 

O ponto alto da expiação foi ambos se 

encontrarem, de modo absolutamente 

imprevisível, nas mesmas condições que, 

antes, fora a causa da imensa dor de Leo, 

e a reparação foi a sua mãe finalmente ir 

ao seu encontro, acolhê-lo, lembrar-se de 

sua existência, tomá-lo como filho, amá-

lo. 

O barco ou a bóia eram ídolos, secundá-

rios. O milagre verdadeiro era algo impal-

pável, mas vivo: a reconciliação entre Leo 

e sua mãe. O milagre era o amor, que se 

comunicou e mudou as pessoas ao redor, 

que voltaram a encontrar tônus vital e 

sentido para a vida.  

Leo era um mensageiro. A sua mensagem 

era a de que todos temos as nossas ques-

tões, que todos vivemos em nossas vilas 

afetivas, que todos precisamos lidar com 

variadas formas de tragédias pessoais, 

que todos depositamos a nossa fé e espe-

rança em barcos e outros artefatos que 

possam nos dar paz de consciência e de 

espírito. Mas só a aceitação e o amor, 

sentidos num grau muito profundo, são 

capazes de nos reconciliar com um mun-

do muitas vezes árido, estranho, perverso 

e sem sentido.  

Raphael Faé, editor do Jornal Crítica 

Espírita— Texto publicado originalmente 

no blog da ABPE . 
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Nesta edição, reproduzimos uma entrevis-

ta do Professor José Francisco de Almeida 

Pacheco, educador português, idealizador 

e fundador da Escola da Ponte, em Portu-

gal, concedida ao Portal EBC e que, publi-

cada em 11.03.2016, continua atual. Autor 

de dezenas de livros na área da educação, 

desenvolvendo vários projetos educacio-

nais no Brasil, como o Projeto Âncora, e 

dialogando com autores e educadores 

espírita, trata-se de uma pessoa que o 

público espírita precisa conhecer melhor. 

Portal EBC – A escola da ponte é tida 

hoje como um modelo de educação inova-

dora de sucesso, sendo referência em 

todo o mundo. Quais foram as principais 

dificuldades que vocês tiveram para im-

plantar esse projeto há 30 anos? 
José Pacheco – As dificuldades que a 

Ponte encontrou 40 anos atrás foram as 

mesmas que escolas onde eu estive 50 

anos atrás encontraram, e são as 

dificuldades que as escolas brasileiras de 

excelente qualidade, excelência acadêmi-

ca e inclusão social enfrentam. O primeiro 

grande obstáculo sou “eu”, é a minha cul-

tura pessoal e profissional, de professor 

formado nesses cursos de pedagogia que 

aí estão. O segundo grande obstáculo é, 

para além da renovação da cultura pes-

soal e profissional, a renovação da cultura 

do aluno. O aluno quer aula, quer prova, e 

vai reagir mal. O terceiro obstáculo é a 

família e a sociedade, que pensam que a 

escola tem que ser como é. O Brasil nunca 

sairá dessa tragédia em que se encontra se 

a escola não seguir o caminho que essas 

escolas de que eu falo seguem. Ou seja, 

deixar de ter aula, turma, série e outros 

absurdos que não fazem sentido no século 

21. Outra dificuldade foi exatamente o 

poder público. As secretarias, as pre-

feituras que criaram obstáculos imensos. 

Outra [dificuldade] é a formação do pro-

fessor, que é miserável no Brasil. Aliás, é 

miserável na Europa também, porque ela 

reconduz a uma escola do século 19. Ela 

reproduz um modelo social, um modelo 

escolar que não faz sentido nenhum, só 

provoca a ignorância.  

Então os obstáculos são imensos, mas o 

maior obstáculo sou eu. Então, gostaria 

de deixar essa ideia de que nós 

deveríamos ser aquilo que nós desejamos 

que o mundo seja, aquilo que quisermos 

que a escola seja. O Brasil tem excelentes 

escolas, que não precisam de Polícia Mili-

tar, nem de OSs [organizações sociais], 

que acabaram de uma vez com esse 

modelo da aula, das turmas, do século 

XIX e são as melhores escolas do país, 

com os melhores índices de desenvolvi-

mento na Educação Básica, e eu penso 

que o poder público tem que estar atento 

a isso; as universidades têm que se aprox-

imar e ajudar que essas escolas desen-

volvam práticas coerentes com os projetos 

em que estão envolvidas. 

Portal EBC – Por falar em organizações 

sociais, aqui no Brasil os estudantes, 

principalmente os secundaristas, estão se 

organizando contra a chamada ter-

ceirização do ensino, em que o estado de 

Goiás, em uma iniciativa tida como pio-

neira, está entregando a administração 

das escolas para organizações e en-

tidades sociais. os alunos estão se colo-

cando contra isso e houve algumas ex-

periências em que a polícia militar as-

sumiu o comando de algumas escolas a 

partir de 2014. Muitas vezes as pessoas 

têm a impressão de que as escolas mili-

tares por terem maior disciplina de bom 

desempenho nos rankings de avaliação 

do ensino são melhores. O que o senhor 

acha sobre isso? 
JP – O que eu penso e o que eu sei é que o 

fato dos colégios militares terem os 

melhores alunos no vestibular, por exem-

plo… eles são os melhores em que? No 

domínio cognitivo? E o resto da pessoa 

humana, onde é que está? E mesmo esses 

bons resultados são de uma pré-seleção 

desses colégios dos próprios alunos. E 

dentro desses colégios eles são sub-

metidos a uma decoreba permanente de 

ENTREVISTA 
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conteúdos sem sentido que eles não 

aprendem. Eles decoram para pôr em 

prova e é isso que acontece. Eles são 

conhecidos como os melhores: melhores 

em quê? 

Esta questão de poder entregar [as esco-

las] às OSs e para a Polícia Militar é um 

mau caminho. É um caminho que não 

conduz a nada, mas que cria a ilusão de 

uma boa escola.  

Quanto à entrega às OSs em Goiás, é ab-

surda também. Mas a gestão da escola 

não tem que estar na mão dos profes-

sores. Tem que estar na mão de comuni-

dades. Não de empresas, mas na mão de 

pedagogos, na mão de membros da co-

munidade que redijam um projeto e o 

façam desenvolver baseado em valores, 

princípios; que desenhem uma nova hu-

manidade, um novo Brasil. Quanto aos 

colégios que tiveram a ocupação da Polí-

cia Militar, quando eu soube do primeiro, 

que foi em Valparaíso de Goiás, eu fui lá, 

falei com o comandante e percebi que 

aquele homem tinha uma boa intenção, 

só que estava profundamente enganado. 

Eu vi jovens batendo continência para os 

mais velhos, vi ordem unida, que me fez 

recordar quando eu estava no serviço 

militar. Não é com essa solução que as 

coisas mudam. Goiás é um estado que é 

um mau exemplo; um exemplo daquilo 

que não se deve fazer. Porque não é por aí 

que as coisas vão. Não é entregando à 

Polícia Miliar nem a uma OS. É modifi-

cando o modelo de escola, é criando um 

novo modelo de desenvolvimento, é cri-

ando uma nova constituição social da 

aprendizagem, que os políticos não sabem 

mas podem desenvolver. Já há bons ex-

emplos aqui no Distrito Federal e eu sugi-

ro ao governador do Estado de Goiás e à 

Secretaria de Estado que venham apren-

der com aquilo que já acontece aqui, que é 

o caminho. 

Portal EBC – Nós também tivemos no 

ano passado muitas manifestações dos 

estudantes secundaristas contra o pro-

jeto de reorganização escolar proposta 

pelo governo Alckmin no estado de são 

paulo, com os estudantes chegando a 

ocupar as escolas e se organizando para 

o feitio da merenda, de atividades cul-

turais, artísticas, debatendo política, 

propondo soluções para os problemas da 

escola. Eles, enquanto alunos, buscavam 

o seu protagonismo e a escola, em muitas 

falas desses alunos aparecia como o ente 

que podava esse tipo de atitude. Isso é 

muito sintomático da sociedade em que a 

gente vive hoje? 
JP – Sim. Na época em que a Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo colo-

cou para fora essa reorganização, eu tive a 

oportunidade de conversar com o autor 

dessa proposta. E perguntei-lhe qual era o 

referencial teórico da proposta. E foi me 

respondido que era uma pesquisa que 

tinha sido feita pela Secretaria. Eu 

perguntei: Qual pesquisa? Quais foram as 

conclusões e eles não souberam respond-

er. Quando o secretário Herman 

[Voorwald] anunciou na televisão, eu 

achei aquilo um absurdo. Mas ele disse 

que era baseado em informação, só que 

era pseudocientífica, ou seja, não tem 

fundamentação alguma. Foi muito boa a 

reação dos estudantes. Eu estranhei foi a 

falta de reação dos professores. Foi bom 

que os estudantes tivessem assumido essa 

posição de ocupar as escolas. Eles fizeram 
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perante motivações que não serão aquelas 

que poderão evitar que outros absurdos 

sejam consumados. Porque quando os 

estudantes ocuparam as escolas, foi para 

que as escolas não fechassem, para que 

não houvesse venda de edifícios – era essa 

a intenção, infelizmente, para que não 

fossem irmãos obrigados a se separarem, 

para que não tivessem que percorrer dis-

tâncias, enfim, absurdos. 

Me parece que os estudantes que fizeram 

as ocupações, eles sabem a escola que eles 

não querem, mas eles não sabem qual é a 

escola que merecem e isso é um risco 

muito grande, porque abre a porta para 

novas investidas dessas secretarias, en-

fim, que não sabem o que fazem, mas que 

têm o poder burocrático, de impor formas 

de organizações absurdas.  

Então, eu espero que esses jovens não 

desistam, porque com a ordem, com a 

disciplina e o respeito que puseram nisso, 

que agora continuem 20 o modelo de es-

cola obsoleto que eles herdaram. Aquilo 

que eu vi, passado algum tempo, na inter-

net, foi um professor, ao fazer a recuper-

ação de aula – uma coisa absurda tam-

bém porque a aula não se recupera, a aula 

é pra acabar com ela -, que fez algo 

diferente porque ensinou já sem dar aula. 

Então eu vi um professor que estava sen-

tado em um semicírculo dando aula. Não 

é pra isso que se faz uma ocupação de 

escola, é para acabar com a aula. É para 

substituir a aula por um novo modelo de 

aprendizagem, que é possível, que já ac-

ontece e que justifica todas as ocupações 

atuais e as futuras. 

Portal EBC – As escolas têm batido a 

cabeça muito com a questão do protago-

nismo do aluno. Como é trabalhar com 

base na própria autonomia do aluno 

para seu aprendizado? 
JP – No Brasil e também na Europa isso 

acontece. Todos os movimentos que vis-

am modificar e transformar a escola 

herdam a influência 

do movimento 

chamado Escola 

Nova, ou es-

colanovismo, e o 

Brasil tem uma 

tradição com Anísio 

[Teixeira], Louren-

ço Filho etc. Con-

sidera-se nesse caso 

que o centro da 

atividade escolar é o 

aluno. 

Quando eu li Paulo 

Freire e quando li 

outros autores, eu 

compreendi que o 

centro não é o alu-

no. O protagonismo 

juvenil, infantil, o 

protagonismo do 

aluno, ele acontece 

na relação que se 

estabelece com o 

outro. Nós aprende-

mos uns com os 

outros, mediatiza-

dos pelo mundo, como diria assim recip-

rocamente.  

Então, o protagonismo do aluno eu 

traduziria por autonomia. A autonomia é 

um conceito relacional. Como eu costumo 

sublinhar, um professor sozinho em sala 

de aula não é autônomo. Ele é autossufi-

ciente e portanto ele não transmite a au-

tonomia; ele transmite individualismo. 

Resumidamente, é bom que nós sigamos 

um pouco das pistas da Escola Nova, mas 

compreendendo que a aprendizagem ac-

ontece no estabelecimento do vínculo 

afetivo. Ou seja, acontece entre seres hu-

manos, em que ambos são autônomos, 

portanto cada um exercendo autonomia 

em relação ao outro, e protagonistas, isto 

é, sujeitos da sua própria aprendizagem e 

não objetos. E temos o Martin Hilbert que 

nos ajuda a compreender isso. 

Portal EBC – O senhor fala também 

da intimidade e da necessidade de 

se construir um vínculo afetivo pa-

ra a aprendizagem poder acon-

tecer. Nas escolas que temos hoje 

no sistema público há salas de aula 

com 40, 50 alunos e um professor, e 

escolas enormes, com mil, 2 mil e 

até mais alunos. Como criar um 

vínculo num ambiente desses? É 

possível? 

JP – Escolas com mil ou 2 mil alunos não 

são escolas. São depósitos de alunos. Para 

haver aprendizagem tem que haver víncu-

lo. E esse vínculo não é só cognitivo, é 

também afetivo, emocional, ético, estéti-

co, espiritual. Vínculo entre quem quer 

aprender e quem pode fazer a mediação 

da aprendizagem. Então, essas escolas 

que têm salas de 30, 40 alunos só as têm 

porque querem. Se tu dividires o número 

de alunos pelo número de educadores, eu 

nunca encontrei uma escola brasileira em 

que a relação de professor e aluno fosse 

maior do que um para 10. Então, porque 

turma de 30 ou 40? É porque as escolas 

brasileiras não são geridas pela pedagog-

ia, são geridas pela burocracia. Aquilo que 

se passa dentro dessas escolas não serve. 

Como foi que nós [Escola da Ponte] con-
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seguimos? Muito simples. Foi abrindo a 

escola à comunidade, fazendo com que a 

escola fosse um módulo de uma rede de 

aprendizagem, trabalhando com sonhos e 

necessidades pessoais e sociais da comun-

idade; entregando a gestão da escola à 

comunidade, não a empresas, e fazendo 

um contrato com o Estado. A Escola da 

Ponte tem um contrato de autonomia.  

E dentro do projeto nós exercitamos aqui-

lo que chamamos de tutoria, em que um 

professor acompanha a vida de forma 

mais próxima de oito a 10 alunos. E tendo 

esse vínculo afetivo permanente, es-

tabelece relação com a família, transforma 

a comunidade, faz a autoavaliação da 

aprendizagem e aprende com os jovens 

também. 

Portal EBC – O Brasil está com uma con-

sulta aberta, desde novembro e que vai se 

encerrar no próximo dia 15 de março, a 

respeito do projeto da base nacional co-

mum curricular. Mudar o currículo é um 

avanço para a educação brasileira? Vai 

ajudar a transformar as nossas escolas? 

É um caminho? 
JP – Eu li a proposta da Base Curricular 

Nacional, eu li as críticas que foram feitas 

e eu li os textos da consulta pública. É um 

absurdo. Mais um. Infelizmente. A equipe 

que preparou essa proposta é constituída 

por pessoas que eu conheço, respeito, são 

inteligentes, são bondosas, mas que fiz-

eram um mal serviço. Como é que se pode 

partir para uma base nacional curricular 

não questionando a estrutura da escola da 

comunidade. [A proposta] parte já do 

pressuposto que têm que haver Funda-

mental 1, Fundamental 2, Fundamental 3, 

essa divisão cartesiana em anos iniciais, 

anos finais. O que é isso? Onde é que isso 

tem sustentação teórica? Onde é que isso 

tem fundamento científico? Em lado 

nenhum. 

Então, o que vai acontecer é que [a Base 

Nacional Comum Curricular] é uma nova 

proposta que nasce velha. Depois, quando 

se fala em adaptações locais, em compo-

nentes curriculares locais, o que se está a 

espera? Uma escola que está, enfim, pade-

cendo em uma cultura de autossuficiência, 

de isolamento, que nem conhece a comun-

idade, nem sabem o que lá se passa…  

Quando eu vejo a carga de disciplinas que 

lá estão e quando vejo, por exemplo, as 

artes serem considerada uma disciplina, 

dando mais importância à matemática e à 

língua portuguesa… Artes não é uma dis-

ciplina, disciplinas são educação musical, 

educação visual e tudo mais. Ou seja, há 

uma supervalorização de “áreas nobres” 

em detrimento daquilo que é o desenvol-

vimento humano mais genuíno que é da 

sensibilidade, da ética e da estética. Então, 

nós temos que perceber que as pressões 

devem ter sido algo imenso. Pressões de 

ordem ideológica, dos sindicatos, órgãos 

patronais, disciplinares, conduziram ao 

transbordamento curricular, um currículo 

que nunca será posto em prática. Eu con-

sidero que foi um mal serviço e é uma 

pena que eu fale assim, porque as escolas 

que desenvolvem currículo contem-

porâneo no Brasil, as escolas que desen-

volvem práticas que dariam, enfim, 

grandes pistas para essa nova base 

nacional curricular não foram consulta-

das. O que é que se foi ver? Currículo aus-

traliano, currículo dos gringos. Isso não 

vale nada, que não é nada. Essa im-

portação de modas curriculares, essa sín-

drome do vira-lata que as pessoas pade-

cem foi o câncer de origem desse docu-

mento. O documento é formalmente bem 

construído, a introdução é ótima, só que 

não vejo como essa introdução possa cor-

responder a uma prática efetiva. Eu 

lamento que tenha se perdido tempo, 

lamento que as escolas que desenvolvem 

currículo à medida do Brasil, do sistema 

educacional brasileiro não tenham sido 

escutadas. Tenho pena que não tivessem 

escutado os ótimos teóricos que aí estão, 
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 alguns já falecidos e outros que estão aí e 

que poderiam dar imensos contributos. 

Tenho pena que seja mais uma iniciativa 

para o insucesso. 

Portal EBC – O uso de mídias e da tecno-

logia tem sido muito utilizado como um 

aparato para a modernização da escola, 

mas, o que se vê, muitas vezes, é que, 

apesar dos recursos, a forma de ensinar 

continua a mesma. Como o uso dessas 

tecnologias pode ser pensado para uma 

educação que realmente consiga fazer 

com que o aluno aprenda? 
JP – Também tenho assistido com pre-

ocupação a introdução das novas tecnolo-

gias nas salas de aula, porque as novas 

tecnologias não devem servir para mitigar 

as salas de aula ou a aula, não faz sentido 

nenhum. Ter uma lousa digital é a mesma 

coisa que ter um quadro-negro, só muda a 

qualidade do material. Entregar um lap-

top a um aluno é um disparate! O aluno 

não aprende sozinho com o laptop, trans-

forma-se em um monstrinho da tela que 

não vê nada do lado. Não adianta nada 

criar laboratórios digitais, não sei como 

eles chamam, [de informática], sem criar 

lixo digital de curto prazo. As novas 

tecnologias são incontroláveis. A criação 

de plataformas digitais de aprendizagem 

que mandem sinais são indispensáveis, a 

internet é uma nova sociedade que ning-

uém pode escapar de pertencer. 

O que eu penso é que as novas tecnologias 

têm que ser um caminho de humanização 

das práticas escolares e não do mitigar 

desse velho modelo obsoleto que aí está.  

E o que eu vejo é exatamente isso. A gam-

ificação é mais um mito.Game. Agora 

parece que as escolas todas vão ser cassi-

nos. Eu estive na Quest to Learn, em Nova 

Iorque, e eu percebi que aquilo lá não vale 

nada. Ter conteúdos na internet que o 

aluno possa procurar, mas procurar por 

quê? O aluno tem que ter uma ideia de 

projeto para procurar o conteúdo. Portan-

to, tudo isso que aí está, Salman Khan e 

tal, é ótimo, mas não da forma como está 

sendo utilizada. É um desastre. Então, eu 

penso que essas novas tecnologias são 

incontroláveis, as escolas com que eu tra-

balho utilizam-nas. Os alunos têm acesso 

à internet através do iPod, do iPhone, 

através de tudo, mas para fazer pesquisa, 

para procurar e selecionar informação, 

para analisar, criticar, transformar, com-

parar, avaliar, sintetizar e comunicar a 

informação, todos processos complexos 

que o aluno precisa dispor para ir à inter-

net. Mas o aluno vai à internet para pegar 

a informação que não aprende, que não 

transforma em conhecimento. E o profes-

sor que utiliza as novas tecnologias em 

sala de aula não sabe o que faz. A aula 

[tradicional] é coisa para desaparecer não 

é coisa para usar novas técnicas. Eu es-

pero que haja bom senso, que não se des-

perdicem recursos na compra de mate-

riais. Eu encontrei aqui, em Brasília, no 

Distrito Federal, uma escola onde encon-

trei nos armários por utilizar 700 laptops. 

Custaram uma fortuna e nunca foram 

utilizados nem nunca serão. O Brasil não 

tem falta de recursos, o Brasil desperdiça 

recursos. 

Portal EBC – Se você fosse ministro da 

educação do Brasil por um dia, qual seria 

sua primeira medida? 
JP – Eu emitiria um decreto, mais um, o 

Brasil já tem tantos, tantas leis, tem mais 

de um milhão. E este decreto só teria um 

parágrafo: fecha-se o Ministério da Edu-

cação, encerra-se o Ministério da Edu-

cação, extingue-se o Ministério da Edu-

cação. A partir daí, entregaria as escolas 

aos municípios, com um sentido de 

grande responsabilidade de coesão 

nacional, através de um órgão que fosse 

efetivamente pedagógico e não burocráti-

co e as escolas assumiriam a autonomia e 

iriam contrair com o Estado termos de 

autonomia pedagógica, administrativa e 

financeira, seriam responsáveis pelos pro-

jetos que assumissem e então, o Estado, 

através dos seus órgãos de poder iria 

definir quem iria acompanhar esses pro-

jetos. 

O Ministério da Educação tem gente 

maravilhosa dentro dele, tem grandes 

pedagogos, grandes técnicos, gente bem 

preparada cognitivamente, mas é um 

monstro burocrático, que tem nas secre-

tarias [estaduais, municipais] seus tentá-

culos que impedem que as escolas 

mudem.  

As secretarias são instrumento, salvo 

aquelas que eu conheço e que realmente 

são secretarias que valem a pena tra-

balhar [nelas], as secretarias são quase 

sempre impassíveis à mudança, baseiam-

se em burocracia e em leis sem qualquer 

sentido para impedir que as escolas 

mudem para melhor. O que está acon-

tecendo no Brasil, que o Brasil 

desconhece, são dois Brasis: um que man-

tém uma escola obsoleta caucionada pelo 

estado, escolas fora da lei porque o que 

põem nos projetos escritos não fazem na 

prática, as pessoas incorrem em falsidade 

ideológica porque dizem nos projetos que 

vão desenvolver seres humanos para 

serem cidadãos autônomos e fazem o con-

trário, criam criaturas que elegem corrup-

tos e que não são autônomos, porque nu-

ma aula [tradicional] não se pode desen-

volver autonomia, que priva as escolas à 

autonomia que têm direito.  

Então, há outro Brasil, o Brasil do Darcy 

[Ribeiro], do Anísio [Teixeira], do 

Florestan [Fernandes], do Nilton Santos, 

do Agostinho da Silva, da Nise da Silveira, 

entre tantos. Esse é um Brasil que o Brasil 

tem que conhecer, um Brasil que merece 

um Ministério da Educação. Mas eu não 

sou derrotista nem generalista. Ainda 

recentemente o MEC lançou uma chama-

da pública para a inovação e descobriu 

que tem centenas de projetos de inovação. 

Eu espero que agora não apenas tornem 

visíveis esses projetos, mas que os 

acompanhe, os avalie, porque o Brasil tem 

tudo o que precisa para se melhorar. Só 

precisa que os órgãos de poder, o ministé-

rio e as secretarias não sejam empecilhos 

à mudança. Espero que isso aconteça. 

 

Entrevista disponível em: http://

www.ebc.com.br/educacao/2016/03/

burocracia-impede-que-escolas-mudem-

diz-idealizador-da-escola-da-ponte  
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