
É consenso entre os especialistas
em educação que o ensino médio
precisa passar por uma reforma.
Esse é o período mais crítico de
aprendizagem, pois afunila toda
a deficiência acumulada durante
os anos iniciais de estudo, princi-
palmente na rede pública do país.

Em São Paulo, o Instituto de
Co-responsabilidade para a Edu-
cação (ICE) fechou parceria
com o governo do estado para
aperfeiçoar o colegial até 2030.
O projeto faz parte do programa
“Educação Compromisso de
São Paulo” e visa o aumento da
carga horária para período inte-
gral ou semi-integral (seis ou oi-
to horas diárias).

No entanto, a falta de infor-
mação das instituições de ensi-
no está atrasando a implantação
do programa. Das 76 escolas con-
vidadas oficialmente pela Secre-
taria de Educação, apenas 32
aceitaram aderir ao projeto em
2013. De acordo com o presiden-
te do ICE, Carlos Magalhães, is-
so acontece puramente por falta
de informação.

“É uma questão de desinfor-
mação, pois os benefícios são
claros, a aprendizagem melho-
ra. O projeto oferece aos alunos
não só as competências necessá-
rias para o ingresso no mercado

de trabalho, como também um
projeto de vida”, diz.

O modelo prevê disciplinas
eletivas, laboratórios, salas te-
máticas e três refeições por dia.
O custo das mudanças, que en-
globa obras e melhora da infraes-
trutura dos colégios fica por con-
ta dos parceiros privados do
ICE. Além disso, as instituições
de ensino recebem uma verba
para o pagamento de gratifica-
ção de 50% sobre o salário-base
dos professores. O valor médio
do investimento por escola é cer-
ca de R$ 840 mil.

Iniciado em fevereiro com 16
escolas de São Paulo, o objetivo é
que em 2013, o modelo se esten-
da para 70 instituições. A Secre-
taria de Educação está fazendo
um trabalho intenso de comuni-
car o projeto utilizando a mídia
escrita interna. “A demora na
adesão não preocupa. Em Per-
nambuco, onde o programa já
existe há 8 anos, houve muitos
questionamentos no começo e

hoje os municípios fazem fila pa-
ra participar. Isso vai acontecer
em São Paulo, é só uma questão
de tempo”, conta Magalhães.

Sucesso garantido
O trabalho do ICE nasceu de um
grupo de ex-alunos do tradicio-
nal Colégio Pernambucano, que
na intenção de reformar a estru-
tura acabaram desenvolvendo a
ideia de co-responsabilização
empresarial. Hoje, um terço da
rede de ensino do estado, ou seja
200 escolas, já aderiu ao novo
modelo. Bem sucedido, o progra-
ma se estendeu para o Ceará,
Piauí, Sergipe, Rio de Janeiro e
São Paulo. Em fevereiro do ano
que vem, será a vez de Goiás ter
o modelo replicado.

Além das escolas, a popula-
ção também é beneficiada. O
programa prevê a instalação de
Centros Culturais Comunitá-
rios, que contam com bibliote-
ca comunitária, escola de infor-
mática e sala multimídia. ■

Quando se fala em inovação podemos estabelecer dois
tipos: a incremental e a radical. A primeira está centra-
da na essência do que já existe e a segunda busca apre-
sentar novos caminhos que pretendem substituir as so-
luções tradicionais. Ambas estão ligadas à evolução so-
cioeconômica de uma nação.

Uma maneira de se medir a inovação, seja ela qual
for, é pelo registro de patentes. Infelizmente o Brasil
tem um desempenho ruim nesse quesito, com uma re-
presentatividade inferior a 1% do volume mundial
anual. É estarrecedor saber que em plena crise de 2008
a Toyota registrou no mercado internacional mais de
mil patentes e que nesse mesmo ano as empresas brasi-
leiras não chegaram a registrar no sistema internacio-
nal metade desse volume.

Por outro lado, temos cerca de 30 mil artigos publica-
dos em periódicos internacionais e mais de 230 mil pes-
quisadores. Ainda assim, não conseguimos transformar
pesquisa em Inovação (analisando rankings é possível ve-
rificar que figuramos entre os 15 maiores países em pro-
dução científica, mas somente entre os 50 em inovação).

Dentre os diversos motivos que podemos apontar,
destacam-se três: o pri-
vilégio dado à publica-
ção em detrimento da
proteção do que ele po-
de trazer de inédito, a
falta de apoio institucio-
nal por parte das insti-
tuições (principalmen-
te as de ensino) e a falta
de conhecimento e prá-
tica, que aliadas à buro-
cracia geram demora e
atraso (o tempo gasto
aqui é o dobro quando
nos comparamos com
os Estados Unidos).

Como então se liber-
tar dessa situação e
partir em direção a

um novo paradigma? O caminho natural é a educa-
ção, mas não como conhecemos e praticamos, e sim
aquela voltada para inovação.

A inovação na educação precisa acontecer não so-
mente nos cursos e na metodologia, mas também na
gestão de instituições de ensino superior. Fatores como
a distância que separa o corpo docente das empresas, a
cultura de pouco incentivo a competitividade e a lenta
adaptação ao ambiente de mercado são danosos para o
ambiente necessário à inovação.

Porém, é possível verificar que determinadas institui-
ções já se aperceberam dessa necessidade. Um bom
exemplo é a abertura de cursos voltados à tecnologia,
como os de engenharia, pelas ditas “escolas de negó-
cios”, que entenderam que o empreendedorismo preci-
sa muito de tecnologia, não bastando apenas ter um
“centro de empreendedorismo”, mas também gerar
inovação para empreender (e não estou aqui descartan-
do ou diminuindo outras vertentes, como o social).

Outro exemplo são os cursos de Administração e Co-
municação, que passaram a se aproximar de novos pro-
cessos de obtenção de resultados, como o Design Thin-
king, que tem a solução de um problema como ponto
de partida e a premissa de que o lugar das pessoas em
um projeto é no centro, propondo um estilo de trabalho
colaborativo e interativo.

Finalmente, o uso adequado do ensino à distância per-
mite que a relação aluno-professor alcance resultados
diferenciados. Com os recursos disponíveis e com uma
proposta metodológica séria transpõe-se com sucesso
não só a barreira física, mas também outras que possam
existir. Porém, o mais importante é entender claramen-
te a importância da inovação e não perder de vista o pa-
pel da educação nesse processo. ■
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MODELO DIVIDE ESCOLAS

Metade das instituições rejeita do ensino integral
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Caderno Inovação & Educação, p. 21.




