
18 Brasil Econômico Segunda-feira, 2 de maio, 2011

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

Enquanto famílias de diversas
cidades do Brasil apertam o or-
çamento para poder pagar uma
boa escola para seus filhos, a
Prefeitura de São Caetano do Sul,
na Grande São Paulo, uma das
cidades com maior IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano)
do país, tem planos para melho-
rar a qualidade da educação em
suas escolas e justificar os im-
postos pagos pela população.

A cidade está desenvolvendo
o projeto Educar 2020, cujo ob-
jetivo é formar uma geração vol-
tada ao futuro profissional e fa-
miliar. O plano é espelhado em

modelos de sucesso utilizados
por países como Canadá, Espa-
nha e Japão, e facilmente repli-
cáveis em outras cidades.

Lançado há dois meses, o Edu-
car 2020 pretende que famílias,
educadores e sociedade se reú-
nam para construir uma geração
economicamente ativa e susten-
tável. Para isto foram definidas
dez diretrizes de trabalho (ver ta-
bela), dentre as quais está o plano
da cidade de municipalizar todo
os níveis de ensino. Hoje, o fun-
damental, que vai do 1º ao 9º ano,
é de responsabilidade da Prefeitu-
ra. O ensino médio (antigo cole-
gial), que tradicionalmente fica
sob a responsabilidade do Estado,
também passará para a gestão do

município. A cidade ainda conta
com a Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS).

Segundo o prefeito de São
Caetano, José Auricchio Júnior, o
projeto tem suas bases no núcleo
familiar. “O desenvolvimento
escolar, do ensino infantil ao su-
perior, é mais bem aproveitado
quando a família participa”,
lembra. “Ela é o elo que fecha o
ciclo virtuoso para a garantia do
cumprimento de nossas dez me-
tas ao longo de uma década.”

Iniciativas
O Educar 2020 se baseia na ca-
pacitação dos jovens na língua
inglesa e no ensino de informá-
tica. Os dez mil estudantes que

integram a rede pública munici-
pal passam a ter aulas de inglês.
Como a rede tem 8,5 mil vagas, a
Prefeitura complementa com
uma bolsa de estudos de R$ 180
mensais para os 1,5 mil alunos
excedentes, que devem buscar
escolas de idioma particulares.

O projeto também prevê aulas
gratuitas de informática no Cen-
tro Digital da cidade, onde estão
disponíveis cerca de 100 compu-
tadores, equipamentos para apre-
sentações de vídeo e outras mí-
dias, e uma biblioteca informati-
zada. Lá, os alunos dos níveis fun-
damental e médio podem realizar
conferências e acessar a internet.
Os professores passam igualmen-
te por cursos de capacitação.
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Crianças participam
de aula de informática
no Centro Digital

São Caetano ensina informática e
Movimento Educar 2020 prevê transferir escolas estaduais de ensino médio ao poder municipal, ampliando

“O desenvolvimento escolar,
do ensino infantil ao superior,
é mais bem aproveitado
quando a família participa. ”

José Auricchio Jr.
prefeito de
São Caetano do Sul
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Fonte: Prefeitura Municipal de São Caetano

Diretrizes que prometem revolucionar o ensino público da cidade

111111111111111
Garantia da oferta de ensino 
integral infantil e universalização 
do ensino integral no 
fundamental (1º a 9º ano)

222222222222222222
Garantia da municipalização 
do ensino fundamental

333333333333333333
Garantia do avanço da 
educação tecnológica

4444444444444444444
Garantia de ensino de um 
segundo idioma aos alunos 
da rede pública

55555555555555555
Ampliação dos programas   
de formação, capacitação   
e treinamento dos profissionais  
e estruturas de apoio à educação 

6666666666666666666
Valorização dos profissionais de 
educação

777777777777777777
Aperfeiçoamento e estímulo do 
ensino técnico profissionalizante, 
acompanhando o desenvolvimen-
to local e nacional

888888888888888888
Garantia de manutenção de 
programa de acesso ao ensino 
superior com recursos do 
Tesouro Municipal

999999999999999999
Ampliação do número de vagas 
do ensino superior gratuito 
através das instituições de 
ensino de São Caetano do Sul

111110100000101010101010000010
Garantia do ensino médio 
municipalizado, independente-
mente do Estado e da União

De 2007 a 2010, a Prefeitura de
São Caetano do Sul tornou mu-
nicipais 10 escolas estaduais de
ensino fundamental. A iniciativa
atingiu 5.430 alunos da antiga
rede estadual. Foram feitas re-
formas nas dependências, tra-
zendo a possibilidade do acesso
de mais moradores às práticas
educacionais já desenvolvidas
pelas unidades municipais de
ensino fundamental.

As escolas que foram munici-
palizas têm o conteúdo pedagó-
gico padronizado. A mudança
trouxe o fim da progressão con-
tinuada, sistema que não repro-
va o aluno ao final do ano letivo.
Os estudantes que não atingem
o nível de conhecimento dese-
jado recebem acompanhamento
dos professores, fora dos horá-
rios de aula, como recomenda a
Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional.

De acordo com Alexandre
Oliveira, professor e fundador
da consultoria Meritt, o movi-
mento da municipalização con-
tém vantagens e desvantagens.
“O benefício é a maior proximi-
dade com o poder executivo,
que permite que as demandas
das escolas cheguem ao gestor
municipal”, afirma. Em muitos
municípios, o diretor da escola
tem interlocução direta com o
secretário de educação.

A desvantagem, explica Oli-
veira, é que o município possui
menor poder de barganha na

compra de produtos ou contra-
tação de serviços. “A realização
de um curso de capacitação em
alfabetização, por exemplo, im-
plica em um custo fixo, às vezes
alto, de transporte, alimentação
e hospedagem para a pessoa que
irá ministrar o curso”, explica.

A cidade de São Caetano tem
duas escolas estaduais de ensino
fundamental II, que obtiveram
Ideb de 4.5 em 2009 (abaixo da
meta de 4.7), enquanto as esco-
las municipalizadas do mesmo
nível atingiram 5.7.

A Prefeitura tem apenas duas
escolas de ensino médio sob sua
administração. O objetivo do
projeto é municipalizar as ou-
tras 9 estaduais e chegar ao pró-
ximo ano com 11 escolas. Consi-
derados todos os níveis, a rede
abrange 70 unidades. ■ T.M.
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Educar a distância, o
caminho sem fronteiras
No Brasil, investir tempo e dinheiro na retomada dos es-
tudos envolve uma série de requisitos, como definir o
curso de preferência, determinar a área de formação e
eleger a instituição educacional capaz de aliar excelên-
cia, preço e logística ao percurso diário. Diante das in-
tempéries e do trânsito que assolam o país, a localização
tornou-se fator determinante para essa escolha.

Frente a esse cenário, a educação a distância (EAD)
ultrapassa fronteiras e quebra velhos paradigmas. De
acordo com o Censo da Educação Superior de 2009, rea-
lizado pelo MEC, houve um crescimento de 30,4% em
relação a 2008 na graduação a distância, sendo que nos
presenciais o aumento foi de 12,5%. Os alunos que cur-
sam graduação a distância representam 14,1% do total de
matrículas neste nível. Isto significa que 1 em cada 7 alu-
nos ingressa em um curso na modalidade a distância.

A educação a distância, assim como a conhecemos
hoje, com os recursos disponíveis das Tecnologias da In-
formação e Comunicação, foi uma aposta das empresas,
que identificaram uma valiosa solução para treinamento
e desenvolvimento dos funcionários, bem como para a
disseminação da informação de forma ágil, segura e com
custos reduzidos. A vanguarda dessa iniciativa permitiu
que as organizações vislumbrassem o valor da aprendi-
zagem como um ativo empresarial.

Diferente das companhias, as instituições educacio-
nais e os órgãos regulatórios brasileiros resistiram em

aceitar a EAD como
uma forma de aprendi-
zagem de qualidade.
Cercada de preconcei-
tos, já foi considerada
como uma educação de
segunda categoria, de
pouca credibilidade, que
não forma adequada-
mente indivíduos para o
mercado de trabalho.
Fatores que não condi-
zem com exemplos po-
sitivos em países desen-
volvidos, cuja modali-
dade já é uma realidade
aceita há muitos anos.

Um bom exemplo é a
Universidade de Lon-

dres, primeira instituição aberta a distância de que se
tem notícia no mundo, existente há 152 anos. Por meio
dos cursos por correspondência formou grandes figuras
da humanidade: Nelson Mandela obteve o diploma em
Direito por correspondência enquanto estava na prisão e
Gandhi também conquistou o diploma de curso superior
na mesma instituição de ensino, uma das maiores do
mundo. Então, por que o Brasil não aproveita e segue o
caminho dessas boas referências?

Muito já avançamos, mas é preciso e possível progre-
dir mais. A EAD ainda é vista com certa desconfiança
pela sociedade, porém as perspectivas nesse horizonte
são boas. Estudos feitos pelo Inep na comparação das
notas médias dos alunos de cursos a distância nos exa-
mes Enade nos anos de 2005 a 2007 mostraram que, na
média, os alunos a distância alcançaram notas com 6,70
pontos percentuais acima das notas dos alunos presen-
ciais de cursos equivalentes. A nota média dos alunos de
cursos presenciais foi de 40,89 pontos, diante de 47,59
pontos para os alunos a distância.

A janela de oportunidade na educação a distância está
aberta. Cabe às empresas e às instituições educacionais se
prepararem para atuar com êxito dentro desta realidade fle-
xível, com um portfólio voltado para as necessidades atuais
e com milhares de polos espalhados em todo o Brasil. ■

FRANCINE REIS
Gerente de educação a distância
da Kroton Educacional

A Universidade de
Londres, primeira
instituição a
distância de que se
tem notícia no
mundo, formou
Nelson Mandela em
Direito por
correspondência
enquanto ele
estava na prisão

ESCOLAS

Prefeitura
alcança melhores
resultados

Resultados
De acordo com a consultoria
Meritt, o Índice da Educação
Básica (Ideb) observado no
município para o fundamental
I (1º ao 4º ano) é de 5.9, en-
quanto as escolas municipais
do Brasil exibem 4.4 para o
mesmo nível. O Ideb mede a
proficiência dos alunos (em
português e matemática) ver-
sus a frequência (ritmo de pro-
gressão dos alunos ao longo
das séries). “Temos um grupo
dentro da secretaria da educa-
ção voltado para a legislação e
reciclagem do ensino que tam-
bém monitora as avaliações do
MEC”, afirma o prefeito José
Auricchio. ■

A municipalização
em São Caetano
acabou com o
sistema que não
reprova o aluno ao
final do ano letivo
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