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STEVE BARR É UM ASSESSOR POLÍTICO QUE METEU O BEDELHO
na educação com sucesso. Depois de anos trabalhando para o Parti-
do Democrata, resolveu tomar da prefeitura de Los Angeles a admi-

nistração das escolas de ensino médio da periferia. Isso foi possível graças
ao modelo de escolas charter, que permitem financiamento público com
administração privada. Qualquer aluno pode se matricular sem pagar nada.
Em 2000, Barr criou a entidade sem fins lucrativos Green Dot. Hoje, suas 19
escolas ficam em regiões pobres e violentas. Quando chegou, menos da meta-
de dos alunos terminava o ensino médio. Hoje, 76% entram na universidade.
O resultado chamou a atenção do presidente Barack Obama. Em março, Barr
foi convidado a multiplicar o modelo pelo país. Com financiamento federal,
ficaria responsável por 1% das escolas com os piores resultados. Obama é
um entusiasta do modelo de Barr. Ele contou seu projeto a ÉPOCA enquanto
olhava os filhos de l e 3 anos no quintal de sua casa, em Los Angeles.

QUEM É

Fundador e
presidente da rede
de escolas charter
Green Dot. Trabalhou
em campanhas para
o Partido Democrata
e para estimular
o voto jovem

O QUE FEZ
Acabou com
o abandono nas
escolas de
ensino médio
que administra
na periferia
de Los Angeles

OBJETIVOS

Pressionar a
rede pública a
descentralizar a
gestão dos recursos
da educação

ÉPOCA - Como funciona
uma escola charter?
SteveBarr- Um grupo de pessoas monta
um projeto e apresenta um plano de
cinco anos. Um contrato é feito com o
departamento de ensino municipal para
que esse grupo assuma a gestão de uma
escola com problemas. Tem de explicar
quais são os resultados esperados
e como pretende alcançá-los. Desde
que siga todas as leis, o município
financia seu projeto por cinco anos.

ÉPOCA - Por que trabalhar com o modelo
das escolas charter?
Barr- Elas permitem que pessoas de
fora entrem. Como eu, que tenho meu
talento político para reunir pessoas em
torno de um projeto. Se eu aparecesse
no departamento de educação munici-
pal, eles não me deixariam fazer grandes
mudanças, como nossas escolas públicas
precisam. Elas ainda são administradas
como há 20 anos, mesmo depois que a
economia, os negócios e a demografia
tenham mudado. O sistema público em
Los Angeles é 80% latino, e há décadas
os problemas da educação são colocados
da mesma forma: "Ah... são 'aquelas'
crianças... Elas não aprendem porque



seus pais não valorizam a educação".
Essa postura é inaceitável.
Todos são capazes de aprender.

ÉPOCA - Suas escolas ficam em
bairros violentos, onde havia relatos
de indisciplina. Como o senhor
lidou com o problema?
Barr-Não há mais problema de disci-
plina. Os alunos aceitam nossas regras:
não podem faltar, se chegam atrasados,
ficam de castigo e, nas aulas, têm de
ficar quietos e escutar. Adolescentes são
famintos por estrutura, precisam saber
que a escola não é uma piada e que
há um sentido para sua presença lá.
Eles sabem quando o professor os
olha de cima para baixo, quando ensina
sem acreditar. É uma fase em que estão
com o termômetro afinado porque
se preocupam muito com o que
os outros pensam. Quando você acre-
dita e respeita, eles também sentem
e respondem a isso. Eles não querem
faltar na escola e ficar em casa vendo
filme. Querem aprender. Não querem
é que o professor falte às aulas.

ÉPOCA - Como recuperar os jovens
que já chegam defasados?
Barr-Quando começamos, metade
deles chegava com nível de leitura de
1a e 3a série. Em matemática era pior
ainda. Mas descobrimos que os ado-
lescentes aprendem muito rápido, se
quiserem. Dobramos a carga de inglês
e matemática. Eles trabalham duro! É
o caminho para desfazer o que lhes foi
negligenciado. Imagine alunos empur-
rados pelo sistema por nove anos sem
saber ler. Eles nem olhavam na nossa
cara. O primeiro grupo começou a ler
depois de seis meses de trabalho, e a
postura deles mudou. Ficaram mais
altivos, com a cabeça erguida. Quando
perceberam que não são burros, e que
as pessoas queriam ajudá-los, ganharam
confiança.

ÉPOCA- O senhor pretende tornar
conta de todas as escolas de Los Angeles?
Barr-Não. Mas queremos que
elas copiem nossas idéias.

ÉPOCA - O senhor está negociando
com o governo Obama a criação
de uma rede nacional?
Barr- Estou considerando isso. Fico
hesitante porque as políticas federais

focam em resolver questões gerais,
em resultados nacionais, e as escolas
precisam ser pensadas localmente. Mas,
se Barack Obama investir na educação
e nas escolas charter tanto quanto está
prometendo, terei de mudar minha
estratégia. Por enquanto, a possibilidade
mais concreta é criar uma rede para
as escolas da Costa Leste em 2010.

ÉPOCA - Qual é o modelo a ser multiplicado?
Barr-Nenhuma escola de ensino médio
deve ultrapassar 500 alunos. É o limite
para que as pessoas se conheçam.
Deve haver grandes expectativas para
todos os jovens, com cursos de apoio
para entrar na faculdade e temas
relacionados a isso no currículo. Todo
dinheiro deve ir para a escola, e é ela
que deve tomar as decisões. Nada de

"MUITOS
SINDICATOS SÃO
DOMINADOS POR

PROFESSORES MAIS
VElHOS, QUE FORAM

TREINADOS PARA
PROTEGER SEUS
BENEFÍCIOS"

recursos encaminhados de acordo
com um conceito predeterminado
por alguém no gabinete no centro da
cidade. É preciso estar na ponta para
saber as necessidades. Por fim, os pais
têm de estar envolvidos nas decisões
da escola, e o papel da escola é garantir
que essa participação valha a pena.

ÉPOCA - Suas escolas são criticadas
pelo sindicato dos professores.
Como enfrentou essa resistência?
Barr - O sindicato local, o grande de
Los Angeles, se opôs ao que estamos
fazendo. Muitos dos sindicatos aqui são
dominados por professores mais velhos,
que foram treinados para proteger seus
benefícios. Temos de honrar isso, mas
não só. Então criamos nosso sindicato,

que é pequeno, e elaboramos nossos
contratos de trabalho.

ÉPOCA - O senhor pode demitir professores?
Barr- Sim. Não podemos demitir sem
critério, mas eles também não vão
ganhar um emprego para a vida toda só
porque trabalharam ali por dois anos
(como acontece na rede pública dos EUA).
Na verdade, demitimos mais diretores
que professores porque há muita gente
boa querendo ensinar nas escolas.
Descobrimos que não há falta de pro-
fessores no país, como muitos pensam.
Muitos desistiram por falta de condi-
ções, mas estão dispostos a voltar
se forem tratados como profissionais.

ÉPOCA - Muitos de seus
professores vieram da rede pública.
Como foi essa negociação?
Barr-Os contratos dos sindicatos são
escritos em resposta a sistemas ruins.
Acabamos com a estabilidade no cargo,
mas pagamos mais e nossos professores
têm melhores condições de trabalho.
Depois, colocamos no contrato valo-
res como alto nível de expectativa por
resultados, autonomia da escola para
gerir recursos e envolvimento dos pais.
Incluímos opiniões de muitos profissio-
nais, e a reação não foi tão forte.

ÉPOCA - Por que investir no
ensino médio, quando os alunos
já estão mais defasados?
Barr-Dizem que é quando a escola de-
siste dos alunos. Para mim, foi o opos-
to. Minha vida mudou aos 14 anos.
Cresci numa família pobre, fui criado
por uma mãe solteira que era garço-
nete. No ensino médio, nós mudamos
de endereço para que eu pudesse ir à
escola que fui. Passei a estudar com
alunos que não tinham dúvida de que
iam para a faculdade. Mudou minha
percepção. Mas, a mesma escola que
alimentou meus talentos, foi algo pró-
ximo do inferno para meu irmão. Perdi
ele anos depois, para as drogas. Como
é possível que dois jovens criados pela
mesma mãe tomem rumos tão diferen-
tes? Eu era um atleta, todos me conhe-
ciam. Meu irmão era quieto, nunca
foi aceito. Eu não culpo a escola porque
recebi uma boa educação lá. Mas
meu irmão não, e, assim como ele,
muitos ainda hoje não recebem a
atenção e o crédito de que precisam.
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