
Segunda-feira, 30 de agosto, 2010 Brasil Econômico 19

Fotos: Murillo Constantino Divulgação

Quando é possível ficar
melhor do que está
A educação ganhou espaço na pauta nacional. Na elei-
toral, ainda tem pouca consistência. Não há discursos
diferenciados, propostas mais detalhadas, algo que vá
além de promessas de ampliar o atendimento neste ou
naquele nível educacional. Uma das teclas mais batidas
pelos candidatos é privilegiar o ensino técnico para au-
mentar as chances de empregabilidade dos jovens. Ou-
tro foco está na tecnologia como recurso para dar mais
qualidade às escolas. Ao menos é melhor do que a au-
sência do tema, mas infinitamente melhor do que usar
o período eleitoral para divulgar bordões imprestáveis
de palhaços: “Vote no Tiririca, pior do que tá não fica”,
diz um puxador de votos patrocinado pelo grupo que
está ao lado de Mercadante, o candidato do PT a gover-
nador de São Paulo. A única vingança é torcer para que
o bordão grude mesmo na candidatura.

Mas bom mesmo é que a motivação eleitoral produza
ações concretas e com promessa, sim, de “deixar me-
lhor do que está”. É o caso do projeto Ginásio Experi-
mental Carioca, lançado recentemente no Rio de Janei-
ro pela Secretaria Municipal de Educação. Trata-se de
um novo modelo de ensino destinado a alunos do se-
gundo segmento do ciclo fundamental, fase caracteri-

zada por grande evasão
e defasagem idade-sé-
rie, problemas que pre-
judicam o acesso dos
jovens aos períodos de
escolaridade seguintes
(ensino médio e supe-
rior) e principalmente
a qualidade de sua for-
mação, prejuízos de
que eles serão vítimas
na hora de ingressar no
mercado de trabalho.

A situação está longe
de ser peculiar ao Rio de
Janeiro. É tragédia na-
cional. A administração
municipal do Rio tem o

mérito de sair na frente em busca de solução. É uma das
poucas iniciativas de política pública específica para o se-
gundo segmento do ensino fundamental no país. E já saiu
do papel, está em andamento. Na semana passada, gesto-
res e coordenadores pedagógicos de 10 escolas públicas
municipais começaram a receber treinamento para aplicar
o projeto, a ser implantado como experiência piloto nessas
unidades no início do ano letivo de 2011. As escolas, uma
de cada Coordenadoria Regional de Educação, trabalharão
com estudantes apenas do 7º, 8º e 9º ano do fundamental.
Serão cerca de 6 mil alunos estudando em horário integral,
das 7h30 às 17 horas, acompanhados por professores em
regime de dedicação exclusiva (40 horas semanais).

O Ginásio Experimental Carioca, informou Heloísa
Mesquita, gerente do projeto, se estrutura em excelência
acadêmica, desenvolvimento do projeto de vida do aluno
sob orientação de um tutor e educação para valores (cida-
dania, responsabilidade ambiental etc.). Três eixos apoia-
dos em uso de tecnologia (a plataforma de aulas digitais
Educopédia, já parcialmente em uso em 50 escolas públi-
cas) e em materiais didáticos (apostilas de conteúdo e
exercícios) preparados pelos próprios professores da rede
municipal. “É uma proposta de qualificação que deseja-
mos ver funcionando como fonte de inovação em conteú-
do, método e gestão para toda a rede”, diz Heloísa. A prin-
cipal esperança de mudança está no gestor do aprendiza-
do, o professor, que será constantemente monitorado. Os
bons mestres e suas propostas terão reconhecimento, as-
sim como as insuficiências de outros serão vistas e cuida-
das. Tem tudo para ficar melhor do que está. ■
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Inicialmente, o conteúdo on-
line será utilizado nas classes
por meio da estrutura atual,
apesar de nem todas as escolas
terem salas de informática.
“Queremos instalar em ao me-
nos uma sala por escola, um
computador com projeto”, diz
Parente. Mas sua meta é mais
agressiva: até 2011 oferecer um
netbook para cada três alunos.
Isso significa adquirir cerca de
200 mil equipamentos.

Por enquanto, apenas os
conteúdos de língua portugue-
sa e matemática estão disponí-
veis. O material foi desenvol-
vido por 80 “educopedistas”,
que ganharam bolsa do gover-
no federal para atuar no proje-
to, conta Samara Werner, dire-
tora da Oi Futuro. “Utilizamos
o mesmo conceito da Wikipé-
dia para oferecer um conteúdo
vivo, colaborativo e aberto”,
diz Samara. ■ R.O.
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