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sem a burocracia que o acompanha; outro, sem a ênfase dada ao lucro que o caracteriza. Soa como utopia? Pois essa experiência que tenta unir o melhor dos
dois mundos para gerar uma escola de
qualidade existe e, embora ainda quase
desconhecida no Brasil, aos poucos vai
ganhando espaço e confiança entre educadores e gestores escolares. Muito mais
famosa e divulgada nos Estados Unidos,
Japão, Canadá, Inglaterra e até no Chile,
a escola charter - modelo educacional
que compartilha gestão e recursos governamentais e particulares - demonstra a
importância de u m gerenciamento coeso
e enxuto das secretarias escolares.
Um dos pontos-chave do sistema é

a redução da burocracia para ações como contratação e demissão de funcionários ou liberação de verbas. Além disso, as
instituições que optam pelo modelo têm
a liberdade de adotar o currículo que julgarem mais conveniente e também de
desenvolver métodos próprios de ensino.
Mesmo destacando que o modelo charter não é garantia de sucesso sempre que
aplicado, especialistas sustentam que o
sistema desafia o conceito tradicional de
escola pública. Na maioria dos casos, a
instituição charter recebe financiamento de entidades particulares, o que não
faz com que a escola deixe de ser pública, já que grande parte dos repasses é feita pelo governo, seja ele federal, estadual
ou municipal. O financiamento é proporcional à quantidade de alunos da unidade de ensino.

O modelo carrega outras distinções
fundamentais: o governo não administra a unidade sozinho. Com o mesmo poder de decisões, há uma entidade empresarial, sem fins lucrativos, que
também gera, aprova e veta mudanças. E o poder de decisão não depende
do valor financeiro investido pela instituição particular. Muitas vezes, em vez
do dinheiro, o setor empresarial oferece
um grupo de profissionais que entendam de educação e, principalmente, de
gerenciamento escolar. Assim, o público e o privado c a m i n h a m juntos, cada
um com a devida contribuição.
O sistema charter pode ser adaptado de várias formas, conforme informa Niomi Plotkin, diretora do
Departamento de Novas Escolas do
N e w York Charter School Center - u m a
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Punição

A diretora norte-americana também observa que para abrir uma escola nesses
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moldes é necessário que os idealizadores
do projeto apresentem u m currículo escolar bem detalhado e u m plano econômico de longo prazo. "Caso receba a licença
de funcionamento, a unidade de ensino
passa por monitoramento e é submetida a uma lista de metas e obrigações rígidas. Isso inclui cumprimento do currículo,
bom rendimento escolar dos estudantes,
treinamento do corpo docente e boa administração dos recursos que recebe tanto
do poder público quanto do privado", diz.
Se um desses objetivos não for contemplado, a unidade perde a licença de funcionamento e os gestores são responsabilizados.
Mesmo com tantos pontos positivos, o modelo não é consenso nos Estados
Unidos. Algumas escolas já foram fechadas por apresentar ao governo listas com
mais alunos do que os efetivamente matriculados. Com a manobra, recebiam mais
dinheiro do que o previsto e, por isso, eram
acusadas de desviar verba ou fazer mau
uso dos recursos. Outra questão polêmica é a possibilidade de a liberdade curricular levar à carência de aprendizado quanto ao que realmente é exigido em testes de
padronagem nacionais e internacionais.
"Analisamos a situação com bastante cuidado e, se algum desses problemas persistir, a escola é fechada e os responsáveis por
ela são punidos por não cumprirem o que
foi acertado no contrato inicial", pontua a
especialista norte-americana.
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das organizações charter mais consistentes dos Estados Unidos. Ela diz que o
fundamento principal é o mesmo: existem pelo menos dois grupos da sociedade dividindo a administração. "Há
unidades, por exemplo, que têm em seu
conselho gestor, além do governo e de
uma fundação, pais de alunos e professores. E todos têm o m e s m o poder de
voto", explica. Niomi observa, ainda,
que a escola tem critérios próprios para
contratar professores, dependendo do
Estado em que se localiza. A carga horária e m tempo integral, com média de
seis a oito horas diárias, é outra característica do modelo.
A diretora salienta que é justamente o núcleo diversificado de gestores que
estimula a produção de inovações curriculares, assim como a tomada rápida
de decisões. Mas a diversidade não faz
desse grupo de gerentes u m a espécie
de assembleia pública. Muito pelo contrário: é b e m enxuto. "É diversificado e
bem concentrado, mas sem ser numeroso. Isso torna tudo mais rápido", pontua.
É precisamente essa estrutura diferenciada que permite às escolas operarem livres das amarras legais comuns
às instituições públicas tradicionais.
"Enquanto nas unidades públicas de
ensino a tomada de decisões é lenta,
naquelas que adotam o sistema charter
tudo é mais rápido: seja autorização ou
liberação de recursos para construção
de u m novo laboratório ou a demissão
de um professor", observa Niomi. Ela
reforça que isso ocorre devido ao modelo de gestão, que tem padrões de empresa. Como empreendimento, há urgência em produzir bons resultados. "Nos
Estados Unidos essa gestão decide tudo
coletivamente. Esses profissionais também analisam a aplicação do dinheiro
como 'cães de guarda', de olho em algo que possa sair do controle", observa
Niomi, que tem dez anos de experiência
na rede pública de ensino de Nova York
e que, desde 2008, acompanha a abertura e desenvolvimento de mais de 40
escolas charter.

Bom-senso

As consultoras em gestão educacional da Fundação Itaú Social, Maria
Carolina Nogueira Dias e Patrícia Mota
Guedes, observam que esse rigor (quando é necessário fechar u m a instituição de ensino) é positivo. "Quantas escolas públicas e m condições ruins, que
oferecem u m serviço de má qualidade aos estudantes brasileiros, permanecem abertas? O fato de fechar uma
unidade que vai mal, na verdade é uma
boa atitude, pois mostra que há monitoramento e cuidado", diz Patrícia, que
também é cientista política e mestre e m
Políticas Públicas pela Universidade de
Princeton. Ela acrescenta: "O papel da
educação pública é do Estado, e cabe
a ele cortar a instituição que foi beneficiada caso o dever público de educar
não seja atingido."

Patrícia e Maria Carolina são também autoras de duas pesquisas sobre o
modelo charter, uma com ênfase no sistema dos Estados Unidos e outra sobre
a aplicação do método no Nordeste brasileiro. Com os estudos A reforma educacional de Nova York - possibilidades para o
Brasil e Modelo de escola charter: a experiência

elas fazem uma avaliação
de como a iniciativa pode servir de inspiração para outras escolas. "É importante
salientar que o conceito charter não é para a rede toda. E muito menos é garantia
de qualidade e sucesso. No entanto, serve como um celeiro de boas ideias para
o restante do sistema público de ensino.
O que der certo em termos curriculares,
metodológicos e gerenciais nesses centros poderá ser aplicado em outras unidades. Por isso é necessário o acompanhamento bem de perto dos resultados
alcançados", comenta Maria Carolina,
que também é pedagoga e doutoranda
e m Didática, Teorias de Ensino e Práticas
Escolares pela Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo (USP).

de Pernambuco,

Listo de espera

Controvérsias e ponderações à parte, os
números mostram que as charter agradam a população. Pesquisa feita em

Novas formas de educar
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Para entender o conceito de escola charter, as pesquisadoras da Fundação Itaú
Social, Maria Carolina Nogueira Dias e
Patrícia Mota Guedes, destacam a importância de se diferenciar os termos "prestação de serviço" e "investimento social".
No primeiro caso, trata-se de pagar uma
empresa para cuidar de algo, como um
equipamento hospitalar. Já no segundo,
o trabalho não visa ao lucro e é visto como uma contrapartida social.
As consultoras explicam que há empresas, ONG's e fundações que oferecem
a experiência de gerenciamento para administrar u m serviço público e, para isso,
podem captar recursos com outras fontes
privadas. "No Brasil, isso é muito mais
comum na área da saúde, com as chamadas Organizações Sociais (OS). Mas para o sistema ser estabelecido, é primordial
que não haja interesse financeiro da organização. Seja qual for a intenção, o fim
deve ser o de contrapartida social", afirma Patrícia. No sistema charter, a maior
parte do financiamento é público. No entanto, é comum a oferta de recursos privados para a manutenção das unidades e
até para pagamento de professores.
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Entenda a diferença
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Em geral, as escolas charter são unidades pequenas, com poucos estudantes
- a média é de 350 alunos por instituição. Algumas dão ênfase às disciplinas mais tradicionais, como Ciências,
Matemática o u História, c o m direito a aulas de reforço e atividades extraclasse em Artes, Tecnologia ou
Comunicação. Outras são unidades bilíngues e oferecem todo o conteúdo e m
pelo menos dois idiomas. E há, ainda,
aquelas em que a escola é aberta apenas a alunos de um dos sexos. A diversidade é ampla, mas é o foco em estudantes com baixo d e s e m p e n h o que
chama a atenção das pesquisadoras
da Fundação Itaú Social. Para Patrícia
Guedes, escolas públicas tradicionais
poderiam contribuir com o rendimento de alunos c o m baixo d e s e m p e n h o
da m e s m a forma. "Mas percebemos
que o modelo charter é inovador, pois
possibilita u m a gama maior de estratégias, quase como u m a força-tarefa,
que ajuda no desenvolvimento do estudante. Isso faz com que mitos sobre
a capacidade de aprendizado de alu-

nos c o m déficits de d e s e m p e n h o sejam
rompidos. Além disso, esse modelo estabelece padrões de excelência educacional muito mais altos para professores e gestores", afirma.
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os 64 mil inscritos havia apenas 12,9
mil vagas, colocando 51,1 mil alunos
na lista de espera, do ensino fundamental ao médio.
Em Nova York há 136 escolas charter, nas quais estudam 45,5 mil alunos. O perfil desses estudantes é bem
característico: geralmente são crianças de famílias pobres, que moram nos
subúrbios da cidade. O público dessas
escolas é composto por 61% de negros
e 33% de latinos, dos quais 13% precisam de educação especial.
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2008 nas cerca de 5 mil escolas desse tipo dos Estados Unidos mostrou que 59%
das unidades tinham uma lista de espera com 198 estudantes e m média, já que
a admissão de alunos é feita por meio de
sorteio ou por critérios geográficos.
Niomi, do New York Charter School
Center, explica que as inscrições para estudar nessas instituições são abertas a
todos, mas n e m sempre há garantia de
vagas, devido à concorrência. "Todos
podem se inscrever, m a s como a estrutura é pequena, não temos vagas suficientes para a demanda", diz. Dados
da instituição à qual ela é ligada mostraram que, em 2011, somente na cidade de Nova York, estimava-se que para

Fonte: Profissão Mestre, Curitiba, ano 13, n. 150, p. 18-20, mar. 2012.

