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As escolas mais
inovadoras

PALOMA COTES

Por todo o país, educadores, estudantes e pais buscam saídas para
os problemas da educação. No sistema público, a violência e os ín-
dices de repetência e evasão, são endêmicos. No ensino privado, a
qualidade é inferior à média dos países desenvolvidos. Num mun-
do globalizado, em que a educação adquiriu um papel estratégico

para o-desenvolvimento das nações, algumas escolas brasileiras
encontraram soluções simples que, se replicadas, poderiam mudar

o quadro da educação no país. A partir desta edição, ÉPOCA começa a
publicar a série Escolas Inovadoras. Serão perfis de escolas em diferentes regiões do
país que encontraram novas soluções para velhos problemas. A seleção foi feita
a partir de indicações de instituições que trabalham com o incentivo à educação,
como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Lemann e o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira (Inep). Cada inovação
foi selecionada por já apresentar resultados concretos. Na primeira reportagem,
analisamos os melhores exemplos no ensino público, selecionados pela Unesco.
"O nível médio atrapalha a imagem do ensino público brasileiro", diz Célio da
Cunha, especialista em educação da Unesco. "Mas há muita escola pública por
aí fazendo coisas até mais inovadoras que as particulares."

Um exemplo de ação desse tipo foi
adotado na rede pública do Estado de
São Paulo. A idéia era aparentemente
simples e até óbvia: abrir as escolas aos
fins de semana, para a comunidade de
alunos, pais e vizinhos. Desde 2003, a
rede de 5.306 escolas, com mais de 6 mi-
lhões de alunos, passou a abrir as portas
aos sábados e domingos. Uma experiên-
cia inédita no mundo. A prática começa
a mostrar resultados
fortes o suficiente
para mexer nas es-
tatísticas de violên-
cia. O número de
ocorrências policiais
no entorno da escola
caiu 36% com o pro-
grama. Os melhores
relatos dessas esco-
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las foram selecionados pela Unesco para
integrar o livro Dias de Paz: o Impacto da
Abertura das Escolas Paulistas na Comu-
nidade, lançado nesta semana.

A redução da violência foi conseguida
graças ao esforço conjunto de professo-
res, diretores e alunos e contou com a
participação de toda a comunidade em
volta da escola. Com a abertura aos fins
de semana, surgiram histórias como a

da escola João Kopke,
gue fica na Cracolândia,
região do centro de São
Paulo dominada pelo
tráfico de drogas. Após
a abertura dos portões
para a comunidade de
alunos pobres, alguns
já aliciados pelo tráfico,
imigrantes bolivianos,

O livro Dias
de Paz,
lançado
pela Unesco,
resume casos
exemplares
das escolas

moradores de rua, a escola comemorou
um semestre sem roubos nem invasões.
É uma vitória para um colégio onde até o
mastro da bandeira do Brasil já foi furta-
do. Em Registro (interior de São Paulo),
mães que nunca tinham colocado os pés
na escola obtiveram, por meio de ofici-
nas de costura ou culinária, a oportuni-
dade de uma atividade extra, que pode-
ria levar algum dinheiro para casa. Na
mesma cidade, adolescentes infratores
foram incorporados pela Justiça local às
atividades de fim de semana nas escolas.
Em vez de pena na Febem, cumpriram
seu castigo ajudando a sociedade em
oficinas nos colégios.

Além de reduzir a violência, o pro-
grama pode melhorar a qualidade do
ensino. A criação e manutenção de uma
cultura de paz deixa o ambiente menos
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tenso. Conseqüentemente, a educação
prospera. No Rio Grande do Sul, uma
pesquisa mostrou que 58,3% dos alunos
que freqüentam escolas que abrem aos
fins de semana acreditam que o ensino
melhorou. Outros 48,6% afirmaram que
assumem um compromisso diário com
relação às tarefas escolares e mostram
maior comprometimento em apren-
der o conteúdo transmitido durante as
aulas. A vontade de ir à escola é 15%
maior entre os alunos que participam de
escolas que abrem aos fins de semana
em comparação com aqueles que não
freqüentam essas unidades. A melhora
está nos números, e também na boca
dos alunos. Robson de Moura Pereira,
aluno do 1a ano do ensino médio da única
escola pública que há em Jairê, no muni-
cípio de Iquape (litoral de São Paulo), >

Quem vive na Brasilândia, zona norte
de São Paulo, aprende a conviver

desde cedo com a pobreza e a violên-
cia. 'O maior problema das crianças é
a fome", diz a diretora Edna de Souza,
da Escola Professor Crispim de Olivei-
ra. Para tentar amenizar o problema,
ela serve refeições extras na escola. A
Brasilândia já foi o distrito vice-campeão
de homicídios na capital. Tiroteios nas
ruas próximas eram episódios de cer-
ta forma corriqueiros. "Criança que fica
na rua só vê gente vendendo droga e
mexendo com arma", diz uma das mães
da comunidade. A escola passou quase
23 anos com os portões trancados com
cadeado e correntes. O início do ano
letivo de 2004, seis meses depois da
abertura da escola no fim de semana,
foi uma espécie de marco: no primeiro

dia de aula, o portão amanheceu aberto.
À medida que a comunidade foi entran-
do na escola, rarearam os tiroteios no
horário das aulas. O pátio já virou altar
de casamento, salão de cultos evangé-
licos, salão para encontros ecumênicos
e aniversários coletivos. "A maioria dos
meninos que mexem com drogas vem
para a escola. Muitos têm 10,11 anos.
Garanto que nenhum deles traz armas
para cá. Quando vêm no fim de sema-
na, deixam tudo em casa. Ê sacrificante
conviver com isso, mas o que importa é
chegar neles mesmo que o resultado seja
pequeno. Consegui fazer um menino de
13 anos parar de fumar maconha. Disse
tantas vezes que ele é lindo e que tem
condições de ter uma vida melhor que
ele acabou se convencendo", afirma uma
universitária que trabalha na escola.

Trecho do livro Dias de Paz, de Gabriela Athias
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era o típico aluno-problema. "Sempre
fui um mau aluno, mau mesmo", diz, em
um dos trechos do livro da Unesco. De-
pois que começou a freqüentar a escola
também aos fins de semana, ele não só
aumentou suas possibilidades de diver-
são, como melhorou a disposição para
estudar. "Tirei até um B em Matemática.
Nunca tirei B na vida", diz, dando uma
sonora gargalhada. "B, imagine."

A inspiração para o projeto de abrir as
portas da escola surgiu em 2000, quando
os técnicos da Unesco observaram o pri-
meiro Mapa da Violência, com um perfil
das vítimas do país. Os jovens de 15 a 24
anos são os que mais morrem e também
os que mais matam. O estudo revelou
que 60% dos homicídios que envolvem
jovens ocorrem aos sábados e domingos,
justamente quando eles estão menos
ocupados. Então, os técnicos da Unesco
se perguntaram sobre o que poderia ser
feito para mudar isso." Que equipamento
público estava ocioso aos fins de sema-.
na e poderia ser utilizado para transmitir
cultura, lazer e esporte para os jovens?",
pergunta Marlova Jovchelovitch Nole-
to, coordenadora da área de Ciências
Humanas e Sociais da Unesco no Brasil.
"Não foi difícil perceber que a escola era
o local adequado."

A violência é um obstáculo cada vez
maior para a educação do país. Em le-
vantamento feito pelo Ministério da
Educação (MEC), 47,4% dos diretores
de escolas de 8ª série afirmaram que em
seus estabelecimentos de ensino houve
furtos praticados por pessoas de dentro
da própria escola. O roubo de equipa-
mentos, com uso de violência, vitimou
4,7% unidades de ensino. Consumo e
tráfico de drogas estão em 14,6% e 9%
dos colégios, respectivamente. No estudo
Cotidiano das Escolas: entre Violências,
também da Unesco, pelo menos 35% dos

alunos afirmaram já ter visto algum tipo
de arma na escola. Isso significa que mais
de meio milhão de estudantes já presen-
ciaram cenas em que há gente armada.

Num contexto violento, fica difícil ensi-
nar e aprender. Antes de abrir as escolas
aos fins de semana, o governo de São Pau-
lo buscou a opinião de pais e alunos. Uma
pesquisa feita entre os usuários da rede
estadual mostrou que a escola ideal para
pais e professores deveria ser, antes de
tudo, menos violenta. "Eles nem citaram a
questão da qualidade do ensino, tamanho
era o anseio por diminuir esse problema",
afirma Cristina Cordeiro, coordenadora-
executiva do Programa Escola da Família,
nome dado ao projeto de abertura das es-
colas aos sábados e domingos.

Por ironia, o medo da violência era jus-
tamente o que mais causava resistência
à idéia de abrir as escolas aos fins de se-
mana. Professores e diretores temiam pela
própria segurança e pelo patrimônio da
escola, pois, aos fins de semana, as escolas
não contam com escolta policial ou funcio-
nários para a limpeza. Toda a segurança,
a organização e a higiene do ambiente
seria de responsabilidade da comunidade.
Mas o resultado do programa superou as
expectativas. Em agosto de 2003, a única
escola pública da região do Jairê passou
a abrir aos fins de semana. Enfrentou a
desconfiança dos pais e a rebeldia de um
grupo de adolescentes. Nos primeiros me-
ses, houve até o assassinato de um mora-
dor quase em frente ao colégio. Depois
disso, alguns pais não deixavam mais os
filhos freqüentar a escola aos sábados e
domingos. "Muitos dias chorei com vonta-
de de desistir", afirma a educadora Eliane
Veiga, de 29 anos, uma das responsáveis
pelas atividades aos fins de semana.

Ela diz que os jovens, alguns com pas-
sagem policial, passavam horas obser-

vando o portão da escola, na tentativa
de intimidar professores e voluntários.
Eliane conta que, mesmo assim, visitou
as famílias de todos os alunos matricula-
dos e mostrou que o programa só daria
certo com o apoio da comunidade. Meses
depois, os adolescentes que ameaçavam
a tranqüilidade da escola passaram a
participar das atividades. Ex-alunos se
transformaram em voluntários do projeto.
Assim como Eliane, outros diretores com-
preenderam que as comunidades em que
vivem não são perfeitas, e que é preciso
respeitá-las. É esse respeito ao que a co-
munidade produz e deseja, do rap da pe-
riferia paulistana aos produtos artesanais

CHANCE Menina infratora que
trabalha como voluntária em Registro

E m Registro, 180 quilômetros ao sul de
São Paulo, o Poder Judiciário uniu-se

a um grupo de pedagogas, assistentes so-
ciais e diretoras de escolas públicas para
fazer com que os adolescentes infratores
da região trabalhassem nas escolas esta-
duais que abrem aos fins de semana. Em
vez de ficar encarcerados na Febem, eles
organizam campeonatos esportivos. Alguns
dos garotos se enquadram no que a Justiça
classifica como "barra-pesada": roubaram,
traficaram e foram coadjuvantes de latrocí-
nio. No princípio, alguns diretores e profes-

sores resistiram em aceitá-los como volun-
tários. Antes disso, os meninos varriam as
calçadas, trabalhavam ou faziam serviços
de limpeza em abrigos públicos. "Entrei com
uns amigos em uma casa em construção
e roubamos a fiação. Os vizinhos avisaram
a polícia e fui preso. Fui trabalhar numa
escola no fim de semana, organizando o
pingue-pongue e jogando capoeira. Quando
acabou o tempo que eu precisava pagar (à
Justiça), pedi para continuar. Quero tentar
uma bolsa e ir para a universidade", afirma
um garoto de 16 anos.
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A primeira vista, o que mais chama a aten-
ção na escola João Kopke, na região dos

Campos Elísios, centro de São Paulo, são as
grades. Ferro, aço e arame de todo tipo em to-
dos os lugares, Fica difícil não estabelecer um
paralelo com uma prisão. Mas, nesse caso, vale
o ditado popular: "As aparências enganam". Na
rede regular de ensino, a Kopke reúne estudan-
tes de cortiços do centro, periferias das zonas
sul e norte, imigrantes bolivianos. Aos fins de
semana, quando a escola abre para a comu-
nidade, entram homens e mulheres bolivianos
já adultos, jovens do centro e de grande parte
da periferia de São Paulo, moradores de rua e
consumidores de crack, geralmente crianças
e adolescentes. Durante anos, a escola foi sa-
queada. O vice-diretor, Marco Antônio Gomes da
Silva, há quase uma década na escola, afirma
que abertura para a comunidade aos sábados
e domingos faz, embora lentamente, a relação
com a comunidade evoluir: "Pela primeira vez
em todos estes anos, estamos de janeiro até
junho sem registrar um único boletim de ocor-
rência por furto ou invasão", diz ele.

feitos com a fibra da bananeira no Vale
do Ribeira, que pode transformar pais
distantes e desconfiados em aliados.

Não adianta apenas abrir os portões
da escola. É preciso ter um projeto que
envolva alunos, professores, funcioná-
rios e a comunidade. Um estudo feito
pelo instituto La Fabbrica, especializa-
do em pesquisas educacionais, mostrou
que 63,8% das escolas públicas e 79,5%
das particulares afirmam promover
eventos com freqüência. Mesmo as-
sim, o comparecimento dos pais costu-
ma ser pífio. "Talvez essas escolas não
estejam desenvolvendo atividades que
interessem aos pais", afirma Fabiana
Marchezi, diretora de projetos do La
Fabbrica no Brasil. "Não adianta abrir

a escola se as demandas dos adultos
também não forem atendidas", afirma
Cristina Cordeiro, do governo paulista.
Para atrair os pais, o Estado de São Pau-
lo abriu cursos de alfabetização, aulas
de informática, oficinas de bordado e
produção de pães.

Liberar uma quadra de futebol tam-
bém pode não bastar para atrair crianças
e adolescentes. "Abrir a escola somente
para tirar o jovem que estava cheirando
cola da rua me parece bastante simplis-
ta", afirma Simone André, coordena-
dora da Área de Juventude do Instituto
Ayrton Senna. "Também é preciso criar
atividades." Para isso, o instituto, par-
ceiro da abertura das escolas aos fins de
semana, desenvolve em mais de 2.400

colégios da rede pública paulista um
programa de incentivo chamado Supe-
ração Jovem. "As escolas geralmente
associam os jovens a alguém que tem ou
causa problemas. As escolas sabem falar
sobre violência, drogas, aids, mas não
estão aptas a ouvir o que esses jovens
têm a dizer", afirma Simone.-

No Superação, os jovens podem aju-
dar a solucionar os problemas de uma
biblioteca inativa ou de um lago sujo do
bairro. Ao ver que suas ações mudam
a realidade de onde estudam, passam a
valorizar a escola como um lugar não
somente em que aprendem, mas tam-
bém em que ensinam. Nas escolas que
aplicaram o Superação, as ocorrências
por agressão física caíram 55,4%. >

Fonte: instituto Ayrton Senna
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Nos últimos três anos, as escolas que
aderiram ao Programa Escola da Família

decidiram percorrer um caminho difícil: esti-
mular as famílias a aumentar sua renda com
cursos de qualificação profissional. Lavradores
aprendem a fazer pão, mulheres quilombolas
são treinadas para transformar a fibra da ba-
naneira em matéria-prima para a produção
de artesanato. Donas de casa, como Cinira
Martins, bordam panos de prato e toalhas. As
escolas também oferecem, aos fins de sema-
na, curso de língua estrangeira e informática.
Uma das ações de geração de renda mais
bem-sucedidas está na cidade de Registro.
Funciona na Escola Estadual Marina Assanu-

As ameaças a professores, alunos e
funcionários diminuíram 57,3%. Os ho-
micídios acabaram.

Desde que a Unesco lançou a idéia,
vários Estados e municípios criaram pro-
gramas de portas abertas
aos fins de semana. Embo-
ra nenhum tenha a escala
da rede pública de São
Paulo, todos colheram
bons resultados. No Rio de
Janeiro, onde funcionou o
primeiro piloto do progra-
ma, 200 escolas estaduais
chegaram a atender 240
mil pessoas por mês. As
que adotaram o programa, em parceria
com a Unesco em 2000, apresentaram
índices de violência 31% inferiores. No
Rio Grande do Sul, o programa Esco-
la Aberta para a Cidadania promove
a abertura de 150 escolas públicas e
atende 130 mil pessoas a cada fim de
semana. Houve diminuição de 41%
na violência, segundo depoimentos de
alunos e professores. Quanto mais cedo
a rede pública adota a idéia, melhores
são os resultados. Em Pernambuco, as

A Argentina já
copiou a idéia.
Em 2004, abriu

mil escolas
na região de
Buenos Aires

ARTESÃ Cinira (acima) faz curso de
bordado na Escola Marina Assanuma

ma. A diretora, Maria Helena Muller Camargo,
de 52 anos, conseguiu uma parceria com o
Centro de Educação Estadual Paula Souza,
que enviou professores. "Todo o dinheiro que
ganho com bordado sustenta meu marido e
minha filha que mora comigo. Esse trabalho
aqui na escola nos ajuda muito", afirma Luzia
de Moraes, de 61 anos, bordadeira.

escolas que se abriram em 2000 apre-
sentaram redução de 54% na violência
em comparação com as que só adotaram
o projeto em 2002.

Agora, esse programa começou a
ganhar nova escala. O
governo federal adotou a
idéia. Previsto para aca-
bar em 2008, o programa
deverá aplicar R$ 95,4
milhões em recursos da
União. Há duas semanas,
oito capitais, como Natal,
Fortaleza e Florianópolis,
anunciaram que adotarão
o programa. O êxito do

escritório brasileiro da Unesco chamou
a atenção de outros países. Em 2004,
a Argentina iniciou o programa Pátios
Abiertos, com a abertura de mil escolas
na região de Buenos Aires. Marrocos,
Nicarágua e Nigéria também já mos-
traram interesse em conhecer e tentar
adotar a iniciativa em suas redes públi-
cas de ensino, segundo afirma Marlova,
da Unesco. •
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