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A própria escolha do local para o anúncio da nomeação de Arne Duncan teve uma carga 
simbólica. O evento aconteceu na Dodge Renaissance Academy, uma escola que Duncan 
fechara em 2002 por ser a pior do sistema de ensino de Chicago. Outras tiveram o mesmo 
destino. E foram reabertas, meses depois, totalmente reformuladas — e com novos quadros 
de profissionais que passaram por treinamento. 
 
Na Dodge Renaissance, Duncan lançou uma experiência que, de tão exitosa, foi estendida a 
outros colégios: ele contratou, para lecionar ali, pessoas que estavam no último ano de 
estudo, prestes a se tornarem professores. Foi criado um programa de residência para 
professores, semelhante aos que existem para médicos. 
 
Duncan, ao mesmo tempo, fez um acordo com o Sindicato dos Professores de Chicago para 
que desenvolvessem juntos um plano de remuneração baseado no desempenho de cada 
profissional. Os salários subiram em função disso, e a motivação dos professores seguiu o 
mesmo caminho. As greves acabaram. 
 
Em se tratando de reforma escolar, Arne é o mais ativo de todos os que trabalham nisso. Para 
ele, a reforma escolar não é só uma teoria num livro: é a razão de sua vida. E os resultados 
não são apenas notas e estatísticas, mas se as crianças estão desenvolvendo as habilidades 
de que necessitam para competir com qualquer outro trabalhador do mundo em qualquer 
serviço — afirmou Barack Obama. 
 
O presidente eleito deixou claro que está dando carta branca ao velho amigo para realizar 
uma reforma radical no sistema de ensino do país. E disse que aposta em sua habilidade de 
ouvir a opinião de todos antes de traçar seus planos de ação: 
 
Quando Arne falar com educadores de todo o país, não estará pregando do alto de uma torre 
de marfim, mas a partir de lições que aprendeu durante os anos em que mudou nossas 
escolas (de Chicago) de baixo para cima. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 dez. 2008, Economia, p. 32. 


