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O presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou ontem Arne Duncan como o 
secretário de Educação de seu governo. E, ao fazer isso, insinuou que o novo funcionário que 
é seu amigo há 20 anos — seria na verdade mais uma peça de sua equipe econômica, pois 
"sabemos que, a longo prazo, o caminho para os empregos e para o crescimento começa nas 
nossas salas de aula". 
 
Obama reconheceu que o sistema educacional americano começou a declinar nos anos 70, e 
que nada de efetivo foi feito para conter a sua estagnação — sugerindo que a decadência da 
economia e a conseqüente perda da hegemonia dos Estados Unidos se devem a isso. 
 
As decisões que faremos sobre como educar nossas crianças determinarão se nós, como 
nação, vamos permanecer no século XXI como o tipo de líder econômico global que fomos no 
século XX — disse o presidente eleito. 
 
Um estudo recente mostrou que se os estudantes americanos fossem tão bons em 
matemática e ciências quanto os seus colegas dos países asiáticos, a economia dos EUA 
estaria crescendo 20% mais rapidamente. Além disso, os EUA são o único país entre os mais 
avançados em que hoje é menos provável que as crianças cheguem a se formar no 
secundário do que foi para os seus pais em sua época. 
 
Quando o nosso índice de evasão escolar dos alunos do secundário é um dos mais altos do 
mundo industrializado; quando um terço de todos os alunos da quarta série não consegue 
fazer cálculos básicos de matemática; quando mais e mais americanos não têm condições 
financeiras de chegar à faculdade, nós não estamos atingindo o nosso objetivo — disse 
Obama. 
 
E arrematou: 
 
Se queremos, amanhã, superar na competição com o mundo, devemos nos superar hoje na 
educação. 
 
Duncan, o escolhido para engajar os americanos nessa tarefa, não deixou por menos: 
 
Seja para combater a pobreza, fortalecer a economia ou promover oportunidades, a educação 
é o fio condutor. Ela é o tema de direitos civis de nossa geração, e o caminho seguro para 
uma sociedade mais igual, honrada e justa. 
 
Duncan, que tem 44 anos, é companheiro constante de Obama em partidas de basquete. Eles 
se conheceram jogando numa quadra. Duncan chegou a jogar profissionalmente de 1987 a 
1991 numa equipe da Austrália. Depois dê apresentá-lo à imprensa, Obama brincou, 
referindo-se ao fato de que vários membros de seu governo são seus parceiros nas quadras: 
 
Antes de responder às suas perguntas, eu gostaria de dissipar um rumor: eu não escolhi 
Arnie porque ele é um dos melhores jogadores de basquete que conheço. Mas eu acho que 
estamos formando o Ministério que melhor joga basquete na História americana. E acho que 
vale a pena registrar isso — disse ele, arrancando risos da platéia. 
 
Duncan, na verdade, foi nomeado devido à sua reputação como um dos melhores executivos 
do sistema escolar do país. Ele desempenha esse papel em Chicago desde 2001, tendo sob 
sua responsabilidade mais de 400 mil estudantes. É o terceiro maior distrito escolar dos EUA. 
 
Nesse período, Duncan revolucionou o sistema na cidade, aumentando o número de 
professores que passaram, inclusive, a ter melhores salários e fechando escolas que 
funcionavam mal, para reabri-las depois de uma drástica reforma em seus quadros de 
funcionários. 
 
 



Não há respostas simples, mas sei por experiência que quando você se concentra em coisas 
básicas como a leitura e a matemática, quando você abraça novos métodos inovadores e cria 
um clima profissional que atrai ótimos professores, você pode fazer a diferença para as 
crianças — disse Duncan, resumindo a experiência que o presidente eleito pretende expandir 
por todo o país. Obama ressaltou as conquistas de Duncan mencionando que, em apenas sete 
anos, ele conseguiu elevar de 38% para 67% o índice de alunos do primário a atingir os 
padrões exigidos pelo ensino público. Além disso, o índice de evasão escolar do secundário 
vem diminuindo anualmente desde que Duncan assumiu o comando. 
 
Ele não pisca ao encarar decisões difíceis. Ele não tem obrigação com quaisquer ideologias, e 
não hesita um minuto em fazer o que precisa ser feito — garantiu Obama. 
 
Sem entrar em detalhes, o presidente eleito prometeu mudar totalmente o sistema de ensino. 
Ele disse que os problemas de educação "vêm sendo discutidos até a morte em Washington, 
mas sem que qualquer ação fosse tomada, ficando atolado nos mesmos debates cansativos 
que frustraram o nosso progresso, deixando escolas e pais se defendendo por si mesmos". 
 
Não podemos mais continuar assim. Isso é moralmente inaceitável com as nossas crianças, e 
economicamente inadmissível para os Estados Unidos. Nós precisamos de uma nova visão 
para o sistema educacional do século XXI, na qual nossas escolas, professores e governo 
sejam responsáveis pelos resultados, e em que nossas crianças não se formem apenas no 
secundário, mas também na faculdade e consigam um trabalho que lhes pague bem — disse.  
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