
Por Ilona Becskeházy 

escola de ensino méd io Brockton, 
no Estado de Massachusetts, 
nos Estados Unidos, está se tor

nando um exemplo de virada da quali
dade da educação nos Estados Unidos. 
E a insti tuição tem 300 professores, 
mais de 4 m i l alunos, dos 
quais 72% são pobres, 32% 
são de famílias onde o i n 
glês não é a primeira lín
gua, 50% são negros e 11% 
hispânicos. Mas o que 
aconteceu com essa esco
la, que era uma das piores 
de seu Estado e se tornou 
umas das 10% melhores? 

A resposta é simples 
de explicar: dez anos de 
show permanente de liderança. Mas 
o que isso significou em termos práti
cos e que lições podemos aprender com 
eles? 

Em primeiro lugar, a vergonha 
com os resultados dos alunos quando 
a escola participou das avaliações es
taduais motivou um grupo pequeno de 
professores, indignado com o resulta
do de seu próprio trabalho, que passou 
a se reunir aos sábados para desenhar 

uma abordagem estratégica. Este gru
po escolheu um problema em torno do 
qual todos os professores da escola de
veriam se alinhar: a leitura. 

Cons t ru í ram aos poucos um com
promisso no qual todos os docentes de 

todas as disciplinas, i n 
cluindo Educação Física, 
deveriam promover a lei
tura, a escrita, a fala cor
reta e o pensamento crí
tico. Uma das táticas que 
usaram foi desenvolver 
um modelo do que exata
mente significava, para os 
professores, escrever bem. 
Por exemplo, se um aluno 
tivesse que explicar como 

fazer um sanduíche, isto deveria ser 
feito por escrito, com todos os passos 
claramente descritos, desde o momen
to em que ele abrisse o a rmár io para 
escolher os ingredientes. 

Um comitê de reforma foi montado 
para apoiar os professores quando a moral 
baixava e para mantê-los engajados. Um 
truque que este comitê usou foi isolar o 
grupo mais resistente em um comitê espe
cial, sem que seus membros percebessem. 

Outra forma de conduzir a refor
ma, que trouxe o sindicato como alia
do, foi usar de forma efetiva as horas 
conjuntas de planejamento, mas sem 
passar nem um minuto do tempo re
munerado. 

Os alunos t a m b é m foram conquis
tados aos poucos. Os professores se 
comprometeram a saber os nomes de 
todos os estudantes, pois assim estes 
passariam a sentir que a equipe realmen
te se importava com eles e que, portan
to, não deveriam decepcioná-la. Além 
disso, a direção incentivava os profes
sores a tratarem o aluno com respei
to e atenção, mesmo quando se com
portavam mal. Um adulto, ainda mais 
sendo professor, jamais deveria descer 
ao nível do aluno e responder a uma 
provocação com outra. A "marca" da 
escola t a m b é m foi promovida de for
ma consciente entre toda a comunida
de escolar. 

E, por f im, com o ambiente de 
confiança const ru ído, as salas de au
la foram abertas. Uma vez que os pro
fessores começa ram a se sentir segu
ros com a qualidade de seu trabalho, 
passaram a querer mostrá- lo e a pe
dir ajuda. 

A diretora atual da escola, Susan 
Szachowicz, deu uma entrevista pa
ra o site da Fundação Lemann, onde 
diz que mais duas coisas ajudaram a 
construir o sucesso que agora a esco
la saboreia: ela mesma era professo
ra e nunca fez nada sozinha. O vídeo 
pode ser visto no l ink : ht tp: / / t inyurl . 
com/Susan-video, e as his tórias da es
cola e de mais outras poucas inst i tui
ções com o mesmo perfil , que conse
guiram dar a volta por cima de forma 
sustentável , estão no relatório Como 
escolas de ensino médio se tornam exem
plos, do professor Ronald Fergusson, 
da Universidade de Harvard, que é 
um ícone dos estudos sobre os dife
renciais de aprendizado entre alunos 
de menor e de maior vulnerabilidade 
(em particular nos aspectos de renda 
e raça). G 
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http://tinyurl
Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 7, n. 79, p. 19, dez. 2011.




