
Marcos Magalhães é um militan-
te da educação. Há seis anos à
frente do Instituto de Co-res-
ponsabilidade pela Educação
(ICE), que trabalha com tecnolo-
gia pedagógica para escolas, o
ex-executivo da Philips conse-
guiu neste ano um de seus maio-
res desafios profissionais: refor-
mar a rede pública de São Pau-
lo. Em parceria com a secretaria
de estado, o ICE está implemen-
tando no estado um projeto
bem sucedido em Pernambuco,
Ceará, Piauí, Sergipe e Rio.

Trata-se de um modelo de es-
cola integral (oito horas diá-
rias), batizado de Centros Esta-
duais de Referência do Ensino
Médio, no mesmo moldes de ou-
tros lugares do mundo, cujos pi-
lares são educação acadêmica
de qualidade, preparação para a
vida e educação profissionali-
zante. Magalhães já vinha há
tempos tentando cativar o go-
verno de São Paulo sobre o pro-
jeto pernambucano, mas preci-
sou de um “empurrãozinho” pa-
ra conseguir a aprovação.

“No ano passado, começa-
mos uma série de discussões
que contou com representantes
do setor privado, como Ana Ma-
ria Diniz e Fábio Barbosa”, afir-
ma. E com apoio de entidades
em fins lucrativos como Institu-
to Natura e Parceiros da Educa-
ção, o secretário de educação
d e S ã o Pau l o , H e r m a n
Voorwald, visitou unidades de
Pernambuco para entender me-
lhor a iniciativa. “Começamos o
ano com um projeto piloto em
16 escolas de ensino médio”,
diz Magalhães, que já trabalha
com 200 escolas em Pernambu-
co, de uma rede de 600.

A meta é ampliar para 100 es-
colas em São Paulo em 2013 e
chegar entre 300 e 400 em
2014. “Até 2030, teremos aten-
dido todas as 4 mil escolas”,
afirma o executivo. O projeto
faz parte do programa “Educa-
ção Compromisso de São Pau-
lo”, do governo paulista, que
pretende posicionar seu siste-
ma educacional entre os 25 me-
lhores do mundo até 2030.

Hoje, São Paulo fica atrás de
outras unidades da federação
como Distrito Federal, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Paraná e Espíri-
to Santo no Programa Interna-
cional de Avaliação de Alunos
(Pisa). O Brasil, está em 53º lu-
gar nesse ranking.

O programa também vai valo-
rizar a carreira de professor. Ca-
da escola participante vai rece-
ber uma verba de R$ 355 mil a
mais por anos, voltados espe-
cialmente para o pagamento de
gratificação de 50% sobre o salá-
rio-base dos professores. Tam-
bém serão investidos em infraes-
trutura cerca de R$ 299 mil por
escola. Para as reformas e obras
de adaptação foram destinados
R$ 4,6 milhões. Um investimen-
to, a princípio, de R$ 841,2 mil
por escola. O modelo prevê dis-
ciplinas eletivas, laboratórios,
salas temáticas e três refeições
por dia, além de um novo regi-
me de trabalho para os professo-
res. “É um projeto caro e por is-
so de longo prazo”, explica.

Só no ano passado, 500 profis-
sionais foram treinados para se
adaptar ao novo modelo de ensi-
no. “Desenhamos para São Pau-
lo um modelo mais amplo do
que temos em Pernambuco,
mas com as mesmas bases”,
diz. A principal diferença é o fa-
to de que a secretaria de estado
terá três tipos de escolas para o
ensino médio (acadêmica, técni-
ca e parcial). A ideia é atender
as demandas diferentes.

“O ensino médio é a porta de
saída do jovem para o mundo. É
onde ele deve construir seu proje-
to de vida e para isto ele precisa
ser orientado”, afirma. Maga-
lhães diz que a escola tem três
grandes problemas hoje: “é cha-
ta” — não consegue prender a
atenção do aluno —, não faz cone-
xão entre o que ensina e a realida-
de, e os professores estão defasa-
dos tecnologicamente. “Fizemos
pesquisas em São Paulo para co-
nhecer os alunos e obtivemos res-
postas semelhantes às dos alunos
de Pernambuco de oito anos
atrás em relação a escola”, avalia.

O trabalho do ICE nasceu de
um grupo de ex-alunos do tradi-
cional Colégio Pernambucano,
que na intenção de reformar a
estrutura acabaram desenvol-
vendo a ideia de co-responsabi-
lização empresarial. “Enquanto
a média das escolas públicas co-
loca 10% de seus alunos na fa-
culdade pública, nós colocamos
50%”, comemora. ■
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Pernambuco ensina o caminho
da boa escola aos paulistas
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As escolas profissionalizantes
deverão representar 20%
da rede até 2030, oferecendo
um ano a mais de ensino para
que os alunos possam escolher
e se formar no ensino técnico.

Pensando nos jovens que
precisam trabalhar, o estado
prevê que 20% da rede vai
oferecer o ensino tradicional,
isto é, em tempo parcial, com
jornada de estudos expandida.

Meta é que 60% das escolas do
Estado de São Paulo, ofereçam
educação em tempo integral
(8h/aula) com foco acadêmico.
Isto é, preparar os alunos
para entrar na universidade.

Escola integralexpandida,com
foconomercadodetrabalho

Ensinotradicionalcomjornada
deestudosexpandida

Escola integraldestinadaà
preparaçãopara auniversidade

Governo paulista
pretende posicionar
sistema educacional
do estado entre
os 25 melhores do
mundo até 2030
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Instituto de Co-responsabilidade para a Educação (ICE) fechou parceria de longa duração com o governo
de São Paulo para mudar o modelo de ensino até 2030, com base em experiência pernambucana
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 12.




