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Norman Gall, diretor do Instituto Braudel, defende uma escola com foco no resgate dos alunos 
das instituições 
 
Um dos fundadores do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, o jornalista americano 
naturalizado brasileiro Norman Gall desde 1987 faz pesquisas sobre o desenvolvimento da 
América Latina. A educação é um de seus principais eixos de atuação. Neste ano, o instituto, 
em parceria com a Fundação Itaú Social, começou um projeto piloto de reformulação do 
ensino de dez escolas públicas de São Paulo, com base no que foi feito em Nova York. O 
projeto tem duração de três anos. Gall falou ao Brasil Econômico sobre sua visão do sistema 
educacional brasileiro. 
 
Como a educação é encarada no Brasil hoje? 
 
Acho que hoje a sociedade já acordou sobre o tema educação. Fala-se muito mais, do que no 
passado, e não é só conversa, alguns projetos saem do papel. O problema é que, apesar de 
existir vontade política em muitos estados e municípios, a maioria não tem idéia do que fazer. 
Nosso argumento para estes governos é que a mudança tem de acontecer na estrutura de 
governança da educação. 
 
Qual a dificuldade para promover essa mudança? 
 
Geralmente, não só no Brasil, o sistema de ensino público vive para servir aos funcionários e 
não aos alunos. As estruturas governamentais são fracas, cheias de incentivos perversos, que 
são costumes e leis que funcionam na contramão dos objetivos das instituições. Por exemplo, 
os instrumentos que permitem que os professores faltem e a permanência de diretores de 
escola, que, mesmo sendo negligentes, são irremovíveis. O cargo deles, segundo a lei, é 
propriedade pessoal, até a aposentadoria. Eu acompanhei esta realidade na zona leste da 
capital paulista. Tínhamos um diretor que nunca aparecia na escola. A escola era suja, um 
caos, mas não havia como demiti-lo 
 
O problema de São Paulo está no tamanho? 
 
São Paulo realmente é um exemplo extremo, pois conta com um sistema de escolas que tem 5 
milhões de alunos em 5 mil escolas. Isto é cinco vezes o tamanho do sistema escolar de Nova 
York, que é o maior dos Estados Unidos. 
 
As escolas sofrem com a burocracia? 
 
A gente reclama de burocracia, mas o problema é falta de burocracia. Temos pouca burocracia 
central, o que permite casos como o do diretor da zona leste. 
 
Qual é a saída? 
 
Temos muitos profissionais que têm boa vontade, mas são mal pagos e pouco qualificados. 
Temos de criar um corpo de mestres com gente muito qualificada e bem paga, como faz o 
Itamaraty, a Petrobras, o Banco do Brasil e o Banco Central. As instituições importantes do 
Brasil pagam ótimos salários e são exigentes com a qualificação. Para que a educação seja 
levada a sério, o governo deveria fazer a mesma coisa. 
 
O projeto com o Itaú vai ajudar a sanar essas deficiências? 
 
Nosso objetivo é mostrar como uma escola fracassada pode dar a volta por cima, assim como 
aconteceu em Nova York. Estamos implantando um piloto em dez escolas, trouxemos 
especialistas, como o jovem Jesse Margolis, diretor de avaliações escolares de Nova York para 



atuar no projeto. Mas também temos outras formas de chegar nos alunos, como o Círculo da 
Leitura. Lemos clássicos universais na periferia, como Shakespeare, Homero e Dostoiévski. 
 
Como funciona o projeto? 
 
O projeto existe desde 2000 e nosso foco é encontrar, em cada escola ruim, o núcleo de 
jovens que quer muito aprender mas é negligenciado. Ô movimento começou em Diadema e 
agora está espalhado em Minas Gerais, sul da Bahia e Pernambuco. O mágico disto é que os 
jovens mais promissores dessas escolas é que tocam o projeto. Isto mostra que o Brasil tem 
gente talentosa que não está sendo aproveitada, A piada de tudo isso: esses meninos 
inteligentes, que fazem trabalho na periferia, não conseguem passar no vestibular porque sua 
formação na escola pública foi muito ruim.  
 
Brasil Econômico, São Paulo, 24 out. 2009, Primeiro Caderno, p. 14-15.  


