
●●● A atriz Agnes Fontoura mor-
reu na madrugada de ontem, aos
76 anos. Ela tinha câncer e estava
internada desde quinta-feira no
Hospital Ordem Terceira do Car-
mo. Agnes trabalhou em diversas
novelas da Rede Globo, entre as
quais a primeira versão de Selva
de Pedra (1972), Dona Xepa
(1977), Maria, Maria (1978) e
Chega Mais (1980). Sua última
atuação foi no teatro, em 2003, na
peça Com a Pulga Atrás da Ore-
lha. O enterro seria ontem à tarde.

●●● Cientistas dos EUA eda Etió-
piadescobriramo fóssil deum ho-
minídeo que pode ser o mais anti-
go ancestral bípede do ser huma-
no. Ele teria vivido na Etiópia en-
tre 3,8 milhões e 4 milhões de
anos atrás. O esqueleto parcial in-
clui uma tíbia e osso do tornoze-
lo, cuja configuração mostra que
a criatura andava de maneira ere-
ta. A descoberta ainda não foi re-
visada por outros pesquisadores
nem publicada em uma revista
científica indexada. AP
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Nossas escolas de ensino médio
(a high school americana) estão
obsoletas. Não quero dizer ape-
nas que elas estão falidas, são de-
feituosas e ou têm recursos insufi-
cientes – embora não discuta ne-
nhuma dessas questões.

Oque quero dizer é que elas fo-
ram projetadas há 50 anos para
atender às necessidades de outra

época. Hoje, mesmo quando fun-
cionam exatamente como foram
planejadas, essas escolas não con-
seguem ensinar nossas crianças o
que elas precisam saber.

Enquanto não projetarmos es-
colas para atender às necessida-
des do século 21, continuaremos
limitando–e até arruinando–avi-
da de milhões de americanos to-
dos os anos. Temo pela nossa for-
ça de trabalho de amanhã.

A idéia que está por trás do ve-
lho sistema escolar era a de que se
podia treinar uma força de traba-
lho adequada enviando apenas
uma pequena fração de alunos pa-
ra a faculdade. Os outros garotos
ou não podiam freqüentar a facul-
dade ou não precisavam fazê-lo.

Como é de se esperar, somente
um terço dos nossos alunos que
concluem o ensino médio está
pronto para a faculdade, o traba-
lho e a cidadania. Os outros, a
maioria deles de baixa renda e de
minorias sociais, são direciona-
dos para cursos que não vão pre-
pará-lospara nenhuma dessas coi-
sas -- não importa quanto os alu-
nos aprendam nem quão dura-
mente os professores trabalhem.

No país todo, os garotos bran-
cos e ricos aprendem álgebra. En-
quanto isso, os garotos de baixa
renda aprendem a calcular o saldo
de um talão de cheques.

Isto é um desastre econômico.
Na concorrência internacional, os
Estados Unidos estão ficando pa-

ra trás. Temos um dos mais altos
índices de abandono do ensino
médio do mundo industrializado.

Em matemática e ciências, nos-
sos alunos do 4.º ano do ensino
fundamental estão entre osmelho-
res do mundo. Mas nossos alunos
doúltimo anodo ensino médio es-
tão lá embaixo.

Hoje, a maioria dos empregos
que pagam um salário suficiente
para sustentar uma família requer
formação superior. Mesmo as-
sim, apenas metade dos alunos
que ingressam no ensino médio
se inscreve numa instituição de
ensino superior.

Aquelesque abandonamoensi-
no médio são o que ficam em pior
situação. Apenas 40% deles têm

emprego. Em relação aos amigos
que seguem na escola, eles têm
quatro vezes mais chances de se-
rem presos. E morrem mais jo-
vens, mais sujeitos à violência.

PROPOSTAS
A verdade é que podemos acabar
com isso. Fomos nós que projeta-
mos essas escolas de ensino mé-
dio e nós podemos redesenhá-las.

Temos de acabar com a idéia
ultrapassada de que somente al-
guns alunos precisam estar prepa-
radospara a faculdadeequeosou-
tros podem desistir da educação
de nível superior e ainda assim
prosperar na nossa sociedade do
século 21. Precisamos de um no-
vo projeto que compreenda que

todos os alunos devem ter uma
chance.

Estão se acumulando evidên-
cias em favor dessa abordagem.
Veja o caso das escolas públicas
de Kansas City (Kansas), onde
79% dos alunos pertencem às mi-
norias e 74% vivem abaixo da li-
nha de pobreza. Durante anos, a
cidade lutou contra os altos índi-
ces de abandono escolar e notas
baixas. Em 1996, adotou um mo-
delo de reforma escolar que, entre
outras medidas, requer que todos
os alunos façam um curso prepa-
ratóriopara a faculdade.Desde en-
tão, o índice de conclusão do cur-
so subiu mais de 30%.

Kansas City não é um exemplo
isolado. Está em andamento um
trabalho empolgante para melho-
rar as escolas em cidades como
Oakland, Chicago e Nova York.

Todas essas escolas estão orga-
nizadas em torno de três princí-
pios poderosos: garantir que to-
dos os alunos tenham um currícu-
lo escolar exigente –que os prepa-
re para a faculdade ou para o tra-
balho; que seus cursos tenham
uma relação clara com a vida e as
metas deles e que os alunos sejam
cercados por adultos que os em-
purrem para conquistas.

Este tipo de mudança nunca é
fácil.Mas acredito quehá trêsma-
neiras por meio das quais líderes
políticos e empresariais podem
ajudar a impulsionar uma mudan-
ça nas nossas escolas.

Primeiro, declarar que todos os
alunos devem se formar no ensi-
no médio prontos para a faculda-
de, o trabalho e a cidadania. Políti-
co e diretores-executivos de em-
presa no país devem se manifes-
tar em favor da crença de que as
crianças precisam fazer cursos
que as preparem para a faculdade.

Segundo, publicar os dados
quemeçamnossoprogressona di-
reção dessa meta. Já temos alguns
dados que nos mostram a exten-
são do problema. Mas precisa-
mos saber mais: qual oporcentual
de alunos que estão abandonando
a escola? E se essas dados podem
ser separados por raça e renda.

Porúltimo, todososEstadosde-
vemse comprometer emreformu-
lar as escolas fracassadas e em
abrir outras escolas. Quando os
alunos não aprendem, é a escola
que deve mudar. Todos os Esta-
dos precisam de uma estratégia
forte de intervenção para melho-
rar as escolas em dificuldades.

Se mantivermos o velho siste-
ma, milhões de crianças nunca te-
rão a chance de realizar seu poten-
cial por causa do seu CEP, da cor
de sua pele ou dos rendimentos
de seus pais. Isso não é digno de
nossos valores.

Todo adolescente pode con-
cluir o ensinomédiopreparadopa-
ra a faculdade. Todo adolescente
deve ter esta chance. Vamos re-
projetar nossas escolas para fazer
com que isso aconteça.

Bill Gates é diretor-presidente
da Microsoft e co-fundador da Bill

& Melinda Gates Foundation

%HermesFileInfo:A-24:20050306:A24 VIDA&
DOMINGO, 6 DE MARÇO DE 2005 ● O ESTADO DE S.PAULO

Anúncio

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 mar. 2005. 1º Caderno, p. A24.




