
Nos EUA, lição de escola púbçica de qualidade 
Fernanda da Escóssia e FlávioTabak 
 
Na hora de fazer o dever, o aluno liga para o celular do professor e tira dúvidas. Se o jovem 
estiver brigando na rua, o professor pode ser chamado pelos pais para resgatar o brigão. A 
sala do diretor é o corredor, e os pais dos alunos ajudam a preparar as refeições de sábado, 
dia que os estudantes passam no colégio. Uma escola mais ou menos assim funciona desde 
2005 no bairro nova-iorquino do Brooklyn, nos Estados Unidos. A AMP (sigla de "sempre 
mentalmente preparado", em inglês) é uma das 57 unidades da rede Kipp, que gerencia 
escolas públicas americanas com recursos fornecidos pelo governo. 
 
O modelo, chamado de "char-ter school", existe nos EUA desde os anos 90 e é o que no Brasil 
se caracterizaria como uma PPP (parceria público-privada). O governo escolhe um grupo ou 
uma cooperativa de pais, por exemplo, para gerenciar uma das unidades de rede pública de 
ensino. Repassa a verba à qual a escola teria direito, com base no número de alunos, e dá ao 
administrador autonomia total de gestão — para arrecadar fundos, contratar professores, 
comprar equipamentos e decidir onde investir. As escolas são livres para conseguir 
patrocinadores. 
 
Diretor da AMP, o psicólogo Ky Adderley, de 33 anos, que visitou o Brasil para o congresso da 
Associação Brasileira de Avaliação Educacional, afirma que os resultados apareceram em um 
ano: 
 
— O aproveitamento em leitura pulou de 27% para 71%. Em matemática, foi de 48% para 
94%. 
 
O currículo é o mesmo da escola pública, mas cada "charter school" pode resolver como 
melhorar as aulas de inglês ou educação física. Na AMP, a educação física inclui capoeira e os 
alunos repassam as operações de multiplicação cantando rap. 
 
 
Leia mais: 
 
Escola do Brooklyn tem 20% de recursos privados 
 
A escola de Adderley, onde a maioria dos alunos é pobre, latina ou negra, funciona no quarto 
andar de um prédio de uma escola pública gigante, que foi dividida em pequenas unidades 
para tentar melhorar o desempenho escolar. Tem 300 alunos e 21 professores. 
 
Ex-aluno de colégios públicos e privados, Adderley foi professor numa escola Kipp e lá 
aprendeu a bater de porta em porta pelas ruas para conquistar alunos. Há três anos, criou sua 
escola e percorreu o Brooklyn convidando famílias para conhecer a unidade e seus lemas: 
 
— Trabalhe duro, seja legal e não invente desculpas. Não há desculpas para não estudar — 
diz, lembrando que muitos jovens da região têm problemas que vão desde gravidez 
adolescente até pais envolvidos com o crime. — Uma aluna engravidou. Acompanhamos a 
gravidez e a estimulamos a voltar depois do nascimento do bebê, o que aconteceu. Como as 
outras escolas Kipp, a AMP é de tempo integral, com dez horas de aula. A preocupação com a 
motivação se vê na decoração de salas e murais, coloridos e cobertos de palavras de incentivo. 
Cerca de 80% do orçamento da escola vêm do governo americano. Os outros 20% resultam 
He repasses privados. Como têm autonomia financeira e gerencial, as "charter schools" 
:ostumam pagar melhor aos  professores, mas não gastam mais do que as regulares. 
Anualmente, o governo avalia o uso ia verba e o desempenho dos alunos. Mas dinheiro, para 
Adderley, não garante a mudança: — Enfatizamos o conhecimento acadêmico e o caráter. 
Dizemos que eles precisam tirar notas boas, mas também ser boas pessoas. Nosso lema é 
"trabalhe duro, seja uma boa pessoa". É um lema que vale para a escola e para a vida.  
 
 
Leia mais: 

Text Box
pública



 
'Não há desculpas para não se dedicar à escola' 
Ky Adderley 
 
Para o psicólogo Ky Adderley, que dirige uma das escolas "charter" de Nova York, o segredo do 
sucesso na educação é exigir dedicação de professores, pais e alunos — principalmente deles. 
Adderley rebate as críticas de que a parceria com a iniciativa privada destrói o ensino público: 
"Nós também somos públicos". 
 
O GLOBO: Qual a diferença de uma escola Kipp para uma escola pública tradicional?  
 
KY ADDERLEY: Alguns pensam que estamos destruindo o sistema público de ensino, mas nós 
somos públicos. Ninguém paga para freqüentar as escolas Kipp. A diferença é que posso 
mudar as políticas porque temos autonomia. Em várias cidades americanas, as administrações 
têm visto isso e aumentado a autonomia das escolas. Se funciona, tem que ser feito. 
 
O currículo é o mesmo das tradicionais?  
ADDERLEY: É, mas vamos além. Temos autonomia para desenvolver programas. Enfatizamos 
o conhecimento acadêmico e o caráter. Dizemos a eles que precisam tirar notas boas e ser 
boas pessoas. Nosso lema é "trabalhe duro, seja uma boa pessoa". Dizemos à família que 
somos um time. Não é a criança que vai fazer tudo, nem o professor nem a escola. Temos que 
agir juntos. Na matrícula há um lugar para a criança assinar, outro para família e outro para o 
professor, todos assumindo o compromisso. 
 
Como o professor participa? 
ADDERLEY: As crianças têm o celular dos professores. Se têm dificuldade com um trabalho, 
podem ligar. Tentamos passar um método que funciona na escola e na vida: se precisa de 
ajuda, peça. Elas ligam não só para falar de assuntos acadêmicos, mas também de suas vidas. 
Nosso lema é "não há desculpas", ou seja, não há desculpas para não se dedicar à escola, 
apesar da pobreza, de problemas, mesmo que o pai seja criminoso ou a mãe esteja presa. 
 
E como ê a participação dos pais?  
ADDERLEY: Estão sempre presentes, sentem que fazem parte da escola. Nas aulas de 
sábado, ajudam a fazer o almoço. Não precisam avisar para fazer visitas, simplesmente 
entram e assistem às aulas com as crianças. 
 
O senhor recebe críticas?  
ADDERLEY: Milhares de pessoas acham que isso não é sustentável. Pensam que os 
professores são jovens e vão trabalhar por pouco tempo. O programa é recente, não dá ainda 
para ver se funciona mesmo. Mas é necessário, porque há comunidades que não têm dinheiro 
nem boas escolas. Na Kipp, as crianças entendem o valor do trabalho, e fazemos com que 
acreditem e façam por elas próprias. 
 
Por que o governo não adota este sistema?  
ADDERLEY: As pessoas são resistentes as mudanças e não querem trabalhar duro. Mas 
estamos criando uma geração de crianças que entende as mudanças e vai fazê-las um dia. 
 
O senhor acredita que seria possível implantar o modelo de "charter school" no 
Brasil?  
ADDERLEY: Visitei uma escola em Copacabana e vi potencial para criar um lugar em que as 
crianças queiram estar. Como aqui, é comum nos EUA a sala de professores, onde tomam café 
e descansam. Nas nossas escolas, eles esquecem esse espaço porque estão com as crianças. 
Eu sento, abro o notebook e vejo meus e-mails com as crianças, estou disponível para elas. 
 
 
Leia mais: 
 
 
'E possível no Brasil' 



Iniciativas como a escola de Ky Adderley podem ser aproveitadas por instituições brasileiras, 
mas não representam a única saída para os problemas da educação no país. De acordo com o 
sociólogo Simon Schwartzman, do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, os diretores 
das escolas públicas precisam ter mais autonomia, independentemente da forma como a 
escola será administrada. Com dinheiro privado ou não, segundo ele, o máximo poder possível 
tem de ser delegado a quem gerencia os estabelecimentos: 
 
Um dos problemas centrais da nossa educação pública é que os diretores não têm a autonomia 
como as organizações que dirigem "charter schools". Podemos ver esse problema com os 
dados do ranking do índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb). 
 
Para o especialista, outro caminho, que não precisa de mudanças na legislação, é sinalizado 
pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni). O mesmo poderia ocorrer em escolas 
privadas de ensino básico, com isenção fiscal em troca de vagas gratuitas para alunos. 
 
O governo Lula financia hoje o ensino privado superior. Isso é um precedente. É possível 
existir "charter school" no Brasil. Escolas privadas podem receber o mesmo dinheiro por aluno 
que as públicas recebem. 
 
 
                              Fonte: O Globo, São Paulo, 27 jun. 2008. Primeiro Caderno, p. B12.  




