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nquanto Washington
se consome na discussão sobre se o nosso
presidente seria secretamente um muçulmano, gostaria de abordar
uma boa notícia. Mas para assimilála é preciso fazer um grande esforço.
E o que vai descobrir é que existe
um movimento apaixonado no país
em torno do sistema de ensino. Desde o surgimento das novas escolas
Charter (escolas públicas sob administração privada) até o novo contrato do sindicato dos professores em
Washington, pelo qual se pretende
recompensar muito os professores
que conseguirem que seus alunos
aprendam mais rápido, eliminando
os que não avançam, os americanos

E

finalmentecomeçam alevar a sério acrise do ensino. Se você não quiser fazer
nenhum esforço, vá ao cinema após 24
desetembropara assistirao documentário Esperando pelo Super-homem. E saberá sobre o que estamos falando.
Dirigido por David Guggenheim, o título desse documentário tem como base uma entrevista com o notável Geoffrey Canada, fundador do Harlem Children’s Zone. O HCZ adotou uma ampla
estratégia,incluindo oBaby Collegeprénatale tempomaior depermanência das
crianças nas escolas, para criar um novo
caminho para o futuro de uma das áreas
mais inóspitas de Nova York. O argumento de Canada é que a única maneira
de resolver o problema de nossas escolas não é com um super-homem ou uma
superteoria. Mas com super-homens e
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Ensino nos EUA e
os super-herois

supermulheres esforçando-se ao máximo para reunir o que sabemos que funciona: professores mais bem treinados
trabalhando com os melhores métodos sob a condução dos diretores mais
capacitados e apoiados por pais mais
envolvidos.
“Um dos dias mais tristes da minha
vida foi quando minha mãe me disse
que o Super-homem não existia”, diz
Geoffrey no filme. “Ela achou que eu
chorava porque era como o Papai Noel,
quenão é real. Mas euchorava
por outra razão, porque não
havia ninguém com grande
poder para nos salvar.”

Esperandopelo Super-homemacompanha cinco crianças e seus pais que aspiram um ensino público decente, mas
precisam participar de uma loteria para
conseguir uma boa escola Charter, pois
as escolas públicas do seu distrito são
totalmente ineficientes.
Guggenheim abre o filme explicando
que ele sempre foi a favor de os pais enviarem os filhos para as escolas públicas
locais, até “chegar o momento de escolher uma escola para meus próprios filhos. Aí, então, a realidade se fez presente. Minhas impressões sobre a
escolapúblicanãoimportavam tanto quanto meu
temor de matriculá-los
numa escola deficiente.
Então, a cada manhã,
traindomeusideaisdevida, passamos por três escolas públicas para depois matricular meus filhos numa escola Charter. Mas sou afortunado.
Tive essa possibilidade.
Outras famílias depositam suas esperanças
num número da sorte.
Porque quando há uma
escola pública excelente,
o espaço não é suficiente.

Por isso colocamos nossos filhos e
seu futuro nas mãos da sorte”.
É intolerável o fato de que hoje,
nosEUA,uma bolade sorteiode loteria é que vai determinar o futuro educacionaldeumacriança.Odocumentárioésobreas pessoasqueestãotentando mudar isso. A tese central é
que por um tempo muito longo nosso sistema público de ensino tem por
metaatenderosadultos,nãoascrianças. O filme lança um desafio a todos
os adultos que dirigem nossas escolascom umapergunta:vocêestácolocando seu filho e a educação dele em
primeiro lugar? Porque sabemos o
que funciona e não é uma cura milagrosa.ÉatenacidadedosdiversosCanada, é o heroísmo silencioso de milhões de professores e pais que colocam seus filhos em primeiro lugar,
adotando as melhores ideias e, agindo assim, tornando as escolas um
pouco melhores e mais responsáveis
a cada dia – de modo que nenhuma
família americana precisará novamente participar de um jogo de loteria com seus filhos, ou rezar para ser
salva pelo Super-homem. / TRADUÇÃO
DE TEREZINHA MARTINO
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Contra mudanças
climáticas, água seca

Proibido usar Facebook
para contratar

Califórnia quer controle
de paparazzi ao volante

Grãos parecidos com os de açúcarcristalpodem proteger aTerra. Patenteada em 1968 e usada
até recentemente em cosméticos, a “água seca” é capaz de absorver e transportar gases associados ao efeito estufa, como o

A Alemanha quer impedir que
um candidato a emprego seja vetado por seu perfil no Facebook.
Deputados dizem que alguém
poderia perder a vaga por causa
de uma foto ou dado pessoal ou
inventar perfis favoráveis.

A Califórnia prepara uma lei de
trânsito especial para os paparazzi. A ideia é levar à cadeia quem
ameace causar um acidente em
alta velocidade para clicar uma
celebridade.Amídialocalqualificou a medida como “censura”.

dióxido de carbono. Cada grão é
formado 95% por água e contém
uma cobertura de silício que impede que as gotas se reagrupem.
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PERUANAS

3%

caiu este ano a extração de
prata no Peru, o maior produtor
mundial do metal, com 311
toneladas. A exploração de
ouro decresceu 19%
FONTE: REUTERS

Espiã russa foi decisiva
em derrota de aliados
Marina Lee, “linda bailarina russa”, deu em 1940 aos nazistas dados que fizeram fracassar a campanha britânica na Noruega na
2.ª Guerra. A derrota fez Winston Churchill substituir Neville
Chamberlain como premiê.

