
ENTREVISTA 

O professor Herman Voorwald tem como prioridade absoluta 

a formação dos alunos e o comprometimento de todos os 

envolvidos na Educação do estado de São Paulo 

Educação é gente 
Elizabeth Lorenzotti 

O
novo secretário da Educação do 
estado de São Paulo, Herman Vo-
orwald, recebeu o cargo no início 
deste ano afirmando que a sua ges-
tão seria marcada pela priorização 
de questões como a valorização dos 

servidores, o comprometimento de todos os envolvidos 
- e em todas as esferas - com a Educação no estado e, 
principalmente, com a concretização de um processo 
que garanta o aprendizado dos alunos no Ensino Fun-
damental e Médio. 

Voorwald é ex-reitor da Unesp (Universidade Es-
tadual Paulista), cargo que assumiu em 2009. Natural 
de Rio Claro (SP), é formado em Engenharia Mecânica 
pela Unesp em 1979; mestre em Engenharia Mecânica 
pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em 
1983; e doutor em Engenharia Mecânica pela Uni-
camp (Universidade Estadual de Campinas), em 1988. 
Professor titular do Departamento de Materiais e Tec-
nologia da faculdade de Engenharia de Guaratinguetá 
(FEG) desde 1996, também fez pós-doutorado pelo 
Laboratorium Soete Voor Weerstand Van Matterialen, 
em Lastechniek, Bélgica, em 1989. 

Antes de se tornar reitor, Voorwald foi vice-reitor da 
Unesp de 2005 a 2008 e assessor-chefe da assessoria de 
Planejamento e Orçamento da Unesp de 2001 a 2003 e de 
2005 a 2008. E membro do Conselho Superior da Fapesp. 
A formação dos alunos será prioridade absoluta na nova 
gestão e, por isso, um sistema de reorganização do en-
sino já está sendo planejado. Além de permitir uma 
avaliação individual do aprendizado dos alunos a cada 
semestre e, a partir dos indicadores obtidos, oferecer 
um modelo de recuperação eficiente quando necessário, 
o processo permitirá que a aprovação seja baseada no 

conhecimento adquirido e não em um 
processo padrão. 

Para o novo secretário, o envolvi-
mento das universidades estaduais na 
melhora da qualidade do ensino é pos-
sível e importante, dada a capacidade 
e potencial de formulação de parcerias 
entre Unesp, USP e Unicamp com a 
Secretaria de Estado da Educação. 

Nesta entrevista, o secretário da 
Educação do estado de São Paulo fala 
também sobre os programas da pasta 
para o estímulo de hábito de leitura 
entre os jovens e projetos de incentivo 
de leitura para professores. 

Tornar o Brasil um país de leitores é o 
lema da Câmara Brasileira do Livro, que 
tem feito parcerias público-privadas em 
eventos como bienais e feiras, e partici-
pado das grandes discussões de políticas 
públicas para o livro e a leitura no Bra-
sil. Como a Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo pensa desenvolver 
ações para estimular o hábito de leitura 
nas populações jovens? 

A Secretaria já desenvolve pro-
gramas nesse sentido. Temos o Ler 
e Escrever, implantado desde 2008 
e voltado à alfabetização dos alunos 
do Ciclo I do Ensino Fundamental na 
rede estadual de ensino. Dentre outras 
ações, o programa prevê a utilização 
em sala de aula de livros de literatura 
infantil e paradidáticos, além de revis-
tas e almanaques. 

Temos também o Apoio ao Saber, 
lançado em 2008, que prevê a distri-
buição de kits de livros a alunos do 
Ensino Fundamental e Médio. Os kits 
contêm três livros, sendo um do gênero 
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poesia, um de teatro e uma narrativa. Cada aluno leva 
para casa um kit. O objetivo é que tanto os estudantes 
quanto seus familiares tenham acesso a obras literárias 
de qualidade, promovendo a valorização da leitura e 
o enriquecimento cultural das comunidades. Só em 
2010, o programa contou com investimento de R$ 56,1 
milhões para aquisição de 10,6 milhões de exemplares, 
destinados a cerca de 3,5 milhões de alunos. 

Há ainda o programa Salas de Leitura, que foi criado 
em 2009 e implantado em escolas de Ciclo II do Ensino 
Fundamental e Médio. São espaços que oferecem acervo 
de livros didáticos, paradidáticos, literatura brasileira 
e estrangeira, além de espaço para leitura, voltados a 
professores e estudantes. Atualmente, estão presentes 
em 500 escolas da rede. 

Há projetos de incentivo à leitura para os professores 
da rede pública, dentro dos programas de capacitação 
e formação dos professores? 

Sim. Além dos programas de capacitação e formação 
da Secretaria, oferecemos ainda o projeto Leituras do 
Professor, que tem o mesmo formato do Apoio ao Saber, 
porém voltado aos docentes. Em 2010, pela primeira vez, 
243 mil professores da rede estadual também ganharam 
livros para levar para casa. Um total de 729 mil exem-
plares, que compreenderam um investimento de R$ 3,8 
milhões dentro projeto. Assim como os estudantes, os 
docentes receberam um kit contendo três títulos, sendo 
um de poesia, um de teatro e um de narrativa. 

Os investimentos no Programa Salas de Leitura voltados 
para os alunos da rede pública serão ampliados? 

O programa é ampliado a cada ano. Na primei-
ra fase, concluída no primeiro semestre de 2010, as 
Salas de Leitura foram implantadas em 500 escolas. 
Atualmente, estamos finalizando a segunda fase, que 
contemplou outras 900 unidades. Para o segundo se-
mestre deste ano, está previsto o início da terceira fase, 
que vai beneficiar mais 1.000 escolas. 

Só em 2010, os acervos das Salas de Leitura rece-
beram reforço de 1,5 milhão de exemplares, uma média 
de 420 novos títulos por unidade, o que representou um 
investimento de R$ 25,5 milhões dentro do programa. 
Para este ano, está prevista a aquisição de mais 1 milhão 
de livros, além de jornais e revistas, totalizando um 
investimento de R$ 30 milhões. 

Cada escola deveria ter uma biblioteca, com o 
acervo atualizado. Como está a situação nessa área e 
quais os planos? 

Como já foi citado, temos as Salas de Leitura com 
acervo atualizado e outros programas de estímulo à lei-
tura, com distribuição gratuita de títulos para que os 
alunos levem para casa e compartilhem com familiares 

e amigos. Além disso, a Secretaria está 
se preparando para implantação de bi-
bliotecas nas unidades. 

O senhor já declarou que a prioridade 
de sua gestão será a valorização do do-
cente e dos servidores, e que "educação 
é gente". Afirmou que estudará mudan-
ças no plano de carreira dos professo-
res, além da possibilidade de reajuste 
salarial. O senhor crê que a intenção 
seja factível a curto ou médio prazo? 

Sou da opinião de que educação 
não se faz por portaria ou decreto; edu-
cação é gente. E ter todas as pessoas 
envolvidas no processo, realmente 
comprometidas em formar bem. Por 
isso, a prioridade da gestão é a valo-
rização dos professores e de todos os 
servidores ligados à Educação. De-
vemos contemplar todas as áreas da 
Secretaria para valorizar, sobretudo, o 
magistério paulista. 

Outra prioridade é a formação dos 
alunos. O senhor disse que manterá 
o sistema de progressão continuada, 
com nova formatação. Como será essa 
reformatação, a discussão com a rede 
e quando será implantada? 

A formação dos alunos será priori-
dade absoluta nesta gestão e, por isso, 
um sistema de reorganização do ensi-
no já está sendo planejado. Além de 
permitir uma avaliação individual do 
aprendizado dos alunos a cada semes-
tre e, a partir dos indicadores obtidos, 
oferecer um modelo de recuperação 
eficiente quando necessário, o processo 
permitirá que a aprovação seja baseada 
no conhecimento adquirido e não em 
um processo padrão. 

A repetência ou reprovação não 
solucionam as deficiências do processo 
de aprendizado, além de serem insufi-
cientes para determinar a capacidade 
ou não de o aluno aprender. Muitas 
vezes a falha está no método e não no 
indivíduo e, por isso, uma avaliação a 
cada seis meses, por exemplo, pode 
apontar o que de fato o aluno apren-
deu, além de indicar o que precisa ser 
suprido por meio de uma recuperação A ut
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A Voorwald: "Um dos mais 
tocantes livros que li foi Vidas 
Secas, que chama a atenção 
para uma dura realidade 
social" 

imediata. Esse modelo sinaliza o que pode vir a fazer 
parte do projeto final, que ainda será formatado, depois 
apresentado ao governador e discutido com toda a rede 
para, então, ser implementado em 2012. 

Implementar disciplinas profissionalizantes no Ensino 
Médio será uma das primeiras medidas. Qual seu ob-
jetivo, como será a participação dos técnicos do Paula 
Souza no processo e quando será iniciado? 

Consideramos que o Ensino Médio, em todo o País, 
atravessa um período de indefinição no que diz respeito 
à preparação do estudante para a universidade ou para 
o mercado de trabalho. Nossa proposta, portanto, é 
integrar o Ensino Médio e o Profissionalizante. Vamos 
oferecer cursos técnicos aos nossos alunos no contra-
turno do ensino regular. Já há uma equipe da Secretaria 
trabalhando na implementação dessa proposta, que 
contará com o auxílio do Centro Paula Souza e de ins-
titutos federais de tecnologia. 

Há planos de ampliar os investimentos em cursos de 
idiomas, tais como espanhol, inglês, francês, italiano, 
necessários para um mundo mais globalizado? 

Nós temos os CELs (Centros de Estudos de Lín-
guas) que oferecem cursos gratuitos de inglês, espanhol, 
francês, japonês, italiano e espanhol a alunos da rede 
estadual. Este ano chegamos à marca de 104 CELs 
implantados em todo o estado. As novas unidades são 

implantadas de acordo com a demanda 
local. Temos ainda o Programa de Aper-
feiçoamento em Idiomas, que oferece 
aos alunos da rede cursos gratuitos de 
inglês, francês e espanhol em escolas 
de idiomas particulares. O programa 
tem por objetivo suprir a demanda que 
os CELs não conseguirem atender. 
Lançado em 2010, o programa contou 
com investimento de R$ 296 milhões 
e ofereceu um total de 362.539 vagas 
em 586 escolas de idiomas particulares 
conveniadas ao Governo do Estado de 
São Paulo. Foram beneficiados alunos 
dos 2o e 3o anos do Ensino Médio re-
gular e estudantes do segundo termo 
do Ensino Médio da EJA (Educação 
de Jovens e Adultos) residentes em 
cidades com mais de 50 mil habitantes. 
Este ano, o programa deve atender 
todos os estudantes matriculados no 
2" ano do Ensino Médio, em todos os 
municípios do estado. 

Qual o seu livro inesquecível da 
época dos primeiros bancos esco-
lares? Qual a influência do livro na 
sua formação? 

Li muito nos primeiros anos da es-
cola, autores como Graciliano Ramos, 
José de Alencar e Machado de Assis. 
Tínhamos uma literatura muito rica na 
época, de modo que cultivei muito gos-
to pela leitura. Todos os livros que tive 
a oportunidade de ler influenciaram na 
minha formação. Um dos mais tocantes 
foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, 
que chama a atenção para uma realida-
de social bastante dura no País. 

Como vê o futuro do livro? Ele con-
tinuará tendo sua influência como 
até o século passado, mesmo digita-
lizando-se? 

Acho que o livro está perdendo 
espaço, principalmente por conta da 
internet. Porém, continua sendo fun-
damental para a formação dos nossos 
jovens. Ler abre o campo de visão, 
enriquece o poder argumentativo, a 
capacidade de diálogo. Por isso, temos 
que fortalecer o estímulo à leitura junto 
às novas gerações. 
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Text Box
Fonte: Panorama Editorial, São Paulo, ano 7, n. 59, p. 10-14, 2011.




