
Parceria vira alternativa a gargalo da educação  
Maria Cristina Fernandes 
 
Socorro Silva estava em sua sala de trabalho quando um auxiliar lhe trouxe um envelope com 
R$ 50. Um homem numa moto o havia entregue minutos antes. "E o nome dele?", perguntou. 
A auxiliar não soube responder: "Ele falou que nunca ninguém havia feito tanto por seu filho 
quanto aquela escola, mas disse que não queria aparecer". Socorro, que dedica 15 horas de 
seu dia para viabilizar a escola que sempre sonhou em dirigir, não sossegou até apurar a 
identidade do doador anônimo.  
 
Naquele dia, José Adilson da Silva, 39 anos, frentista de posto de gasolina, semi-alfabetizado, 
salário de R$ 520, sem registro em carteira, havia conseguido vender uns galões de óleo diesel 
usado. "Era um dinheiro que não esperava e na hora pensei na escola do meu menino. Queria 
fazer minha parte".  
 
Como José Adilson da Silva Jr., 16 anos, 73% dos alunos lá matriculados vêm de família com 
renda mensal de até dois salários mínimos. Chegam à escola às 7h30 da manhã, fazem três 
refeições e saem às 5h da tarde. Os professores, de tempo integral, ganham até R$ 3 mil e 
são avaliados em função do desempenho escolar dos alunos. Eles têm aulas em laboratórios e 
bibliotecas, fazem oficinas culturais, montam olimpíadas e até participam de atividades de 
apoio a meninos de rua. Parece escola de rico, mas é uma das mais inovadoras experiências 
em educação pública do país.  
 
Encravada em Bezerros, cidade a 101 km do Recife, no Agreste pernambucano, a escola de 
José Adilson integra o Programa de Centros de Ensino Experimental (Procentro) que já soma 
13 unidades espalhadas em todo o Estado.  
 
É em Pernambuco que as estatísticas do "Mapa da Violência", da Unesco, mostram a mais alta 
taxa de homicídios de jovens no país. Estes centros experimentais, voltados para os três anos 
do ensino médio, faixa etária em que se dá o recrutamento em massa para a escola do crime, 
são a mais invejável concorrente da violência na paisagem do Estado.  
 
Mas o foco no ensino médio não é a principal diferença em relação a projetos do gênero como 
os Cieps, implantados na década de 80 pelo governo Leonel Brizola no Rio, ou os CEUs, da 
gestão Marta Suplicy à frente da prefeitura paulistana. O que distingue as escolas do Procentro 
é a parceria com empresas, organizações não-governamentais e pais como o frentista de 
Bezerros.  
 
"O fracasso da escola pública não é o fracasso do Estado, mas de toda a sociedade", diz o 
consultor do projeto, Bruno Silveira, um advogado de 67 anos, pós-graduado em Harvard, que 
depois de ter passado por instituições tão díspares como a Fundação Odebrecht e a Prefeitura 
de Itamaracá (PE), mergulhou a fundo no projeto das escolas. Foi ele quem as aproximou da 
Avina, instituição suíça que estimula parcerias fazendo aportes equivalentes ao dobro de 
quaisquer doações empresariais ou de pessoas físicas.  
 
Em Bezerros, por exemplo, uma empresa de fertilizantes quer bancar o café da manhã. Em 
troca, dez de seus funcionários tomariam café no refeitório dos alunos. A escola da cidade, 
considerada modelo pelo Procentro, tem mais de 20 parcerias.  
 
Em Abreu e Lima, município da Região Metropolitana do Recife, o centro experimental foi 
inaugurado com convite expedido pelo prefeito. "Muitos ficaram enciumados, mas o projeto só 
terá futuro se for adotado por seus parceiros", diz a gerente do Procentro, Marilene 
Montarroyos.  
 
Nessa escola, o primeiro questionário aplicado indagava os alunos sobre seu maior sonho. A 
resposta mais freqüente foi: "ter uma família". Na escola de Bezerros, essa família começa a 
se formar. O professor de Sociologia Jair Batista diz que a maioria dos pais que freqüenta as 
reuniões pede orientação sobre o comportamento dos filhos. Há um ano e meio na escola, Jair 
ainda não viu uma única banca quebrada ou sequer pintada com corretivo.  



 
Um grupo de estudantes reúne-se e comenta sua relação com a escola usando o subjuntivo e 
fazendo concordância verbal: "Vamos juntos para as festas" ; "Vim de livre e espontânea 
pressão, mas hoje a escola é tudo para mim"; "Foi aqui que me expressei pela primeira vez 
sobre a vida".  
 
Muitos chegaram com deficiências escolares que vão levar pelo menos os três anos do ensino 
médio para recuperar. Mas, em função da disputa por vagas nos centros experimentais, os 
pais já pressionam as escolas de ensino fundamental para que seus filhos tenham condição de 
disputar uma vaga nos centros. Em algumas escolas, a disputa chega a oito candidatos por 
vaga. A seleção é feita pelo currículo escolar e, por exigência do Ministério Público, pela 
proximidade da residência.  
 
A primeira escola do projeto, o Centro Experimental de Ensino (CEE) Ginásio Pernambucano, 
no Recife, vai passar, pela primeira vez, pela prova do Enem. Terá, também sua estréia no 
vestibular, com o reforço de professores de cursinho depois do horário curricular.  
 
A repetência é de 2,7% e a evasão, 3,7%, a maioria por mudança de Estado. Na rede estadual 
a repetência é de 12% e a evasão, 17%. Entre os professores, que são avaliados 
semestralmente, a adaptação tem sido mais difícil. Dos 25 professores da primeira seleção do 
CEE Ginásio Pernambucano, hoje restam 15. Em Bezerros, seis já foram substituídos.  
 
Karla Soares, 17 anos, largou emprego de dois expedientes numa distribuidora de revistas 
para, contrariando a mãe, matricular-se na escola. Conseguiu um emprego melhor num hotel 
nos fins de semana. E resume com um "a vida é feita de escolhas", sua primeira lição escolar. 
 
Leia mais 
 
Universalização da proposta pode levar dez anos  
Maria Cristina Fernandes 
 
Nas férias de 1999, Marcos Magalhães, presidente da Philips para a América Latina, passava 
de carro pela Rua da Aurora, que margeia o rio Capibaribe e resolveu parar em frente ao 
Ginásio Pernambucano. Sempre tivera orgulho de sua escola, o mais antigo estabelecimento 
público de ensino do país, por onde passaram um presidente da República - Epitácio Pessoa - e 
intelectuais como Clarice Lispector e Ariano Suassuna, que lá escreveu o "Auto da 
Compadecida".  
 
Deparou-se com um deserto no pátio da escola. Dirigiu-se ao vigia. "Transferiram os meninos, 
doutor, porque o prédio pode desabar a qualquer hora". Correu para a biblioteca, que guarda 
raridades como o "Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil autrement dite Amérique", 
obra de Antoine Choppin, datada de 1585. Estava com goteiras a um palmo da estante de 
livros raros. Subiu ao Museu de História Natural, fundado em 1861 pelo naturalista francês 
Louis Jacques Brunet, com um acervo de 4,5 mil peças. Havia uma rachadura no teto.  
 
Saiu de lá e ligou para o então governador Jarbas Vasconcelos (PMDB), que havia acabado de 
tomar posse - "Ele me disse que tinha uma lista de 120 prioridades na mesa dele, mas pedi 
para tomar providências e recebi sinal verde". Contratou a filmagem da escola, contactou ex-
alunos e ex-professores e marcou um almoço no Recife. Na ocasião, passou o filme com a 
degradação da escola. "Foi um choque", lembra.  
 
Saiu de lá com quatro contribuições fechadas: da Odebrecht, cujo presidente, Norberto, é 
pernambucano; do ABN, que comprou o Banco do Estado de Pernambuco (Bandepe); da 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), com sede no Recife, além da Philips.  
 
Levaram mais de dois anos para restaurar o prédio, tombado pelo patrimônio histórico. Nas 
obras, encontraram até escovas de dente com brasão, que revelam a origem social de suas 
primeiras gerações. Gastaram R$ 2,5 milhões. Seis meses antes da conclusão das obras, 
reuniu-se com os outros empresários. "Daqui a pouco vamos entregar o prédio.  



Vão continuar nos pedindo umas latas de tinta e nós vamos dar, mas que educação será 
oferecida?", indagou.  
 
Saíram de lá decididos a reformular o projeto pedagógico da escola. Implantaram os 
laboratórios de química, física, biologia e informática e fizeram uma nova seleção para o 
quadro de professores em tempo integral com bolsa e bônus por desempenho. Até 2005, os 
empresários, por meio do Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação (ICE), presidido por 
Magalhães, bancaram a remuneração extra dos professores. No ano passado, a Assembléia 
Legislativa transformou o projeto dos centros experimentais em lei.  
 
A principal crítica que recebe é o de ser excludente. Para abranger todo o ensino médio, 
seriam necessárias 360 escolas. "Não sabemos se haverá empresário suficiente para dar conta 
de tantas escolas", diz o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em 
Pernambuco, Heleno Araújo.  
 
A preocupação é procedente, mas a adesão do empresariado tem dado ao projeto uma 
velocidade maior do que a inicialmente prevista. O segundo centro experimental inaugurado 
no Recife, no bairro de Boa Viagem, foi bancado pela Telemar. Em Timbaúba, na Zona da 
Mata, a Schincariol banca os vigilantes e faz o transporte do material didático nos caminhões 
de cerveja que voltam vazios para o município onde fica a fábrica. Em Serra Talhada, no 
Sertão do Estado, um grande armazém de construção quer bancar a construção de uma 
escola.  
 
"O papel do empresariado não é substituir o Estado mas influir nas políticas públicas", diz 
Magalhães. Para facilitar as parcerias privadas, a gerente do projeto, Marilene Montarroyos 
espera que, a partir de agosto, o Procentro passe a funcionar como uma Organização Social.  
 
Os idealizadores do projeto calculam que, em 10 anos, possam chegar a 360 escolas, com as 
quais dariam cobertura universal ao ensino médio. Isso implicaria no comprometimento de 
quase 40% do orçamento da educação, mas acredita-se que o custo possa ser diluído com 
parcerias. Para isso, vão tentar evitar a descontinuidade do Procentro em função da sucessão. 
Magalhães vai negociar com a oposição. "A expectativa é que o envolvimento da comunidade 
impeça a descontinuidade", diz Marilene Montarroyos.  
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Antigo Ginásio Pernambucano vira trincheira contra projeto  
Maria Cristina Fernandes 
 
À entrada da escola, na parede ao lado da sala do diretor, um aviso, fixado em papel cartolina, 
resume os problemas que se amontoam a partir daquela porta: "Destruir patrimônio público é 
crime. Artigo 163 do Código Penal". A caminhada pelos corredores dos três andares do prédio 
justifica o cartaz e escancara sua ineficácia: salas de aula sem porta, pias sem torneira e 
paredes riscadas. O prédio é escuro e quente. Os ventiladores de teto espalham o mormaço. 
Quando chove, os alunos têm que se agrupar no meio da sala porque as esquadrias não têm 
vidro.  
 
É nessas condições que, há sete anos, está funcionando a escola que, depois de uma guerra 
judicial, ganhou o direito de permanecer com o nome Ginásio Pernambucano. Os alunos foram 
removidos para lá desde que o prédio original da escola ficou sob ameaça de desabamento. Já 
não há turmas remanescentes da época da transferência, mas a cultura da resistência é 
alimentada pelos professores.  
 
A reforma do prédio amontoou os alunos em metade do prédio. Professores faltam e deixam 
os estudantes se esbarrando nos corredores. O coordenador, José Carlos Araújo, passa pelas 
salas mostrando as turmas e é interrompido a cada dois passos. "E o professor de Química?". 
Ele olha a planilha que guarda no bolso e devolve a pergunta: "Não veio?". A menina balança a 
cabeça e ele explica: "No bairro dele alaga quando chove".  



Avista um aluno que havia sido suspenso sentado no chão, dá um tapa nas costas, diz que ele 
não poderia estar ali, mas o menino não se mexe. Passa por uma sala em que a professora, 
para ausentar-se, precisou deixar um policial militar, da patrulha escolar, de prontidão. De 
volta à sua sala, encontra Vítor, 11 anos, que, empurrado por um colega, abriu um corte de 10 
centímetros na barriga. Na sala, mostra o contracheque: R$ 793 - dos quais R$ 459 líquidos - 
depois de 17 anos de rede pública.  
 
O barulho é ensurdecedor e os poucos professores presentes gritam em sala de aula para 
serem ouvidos. As carências da escola somadas ao clima de hostilidades vivido desde a 
inauguração do Centro de Ensino Ginásio Pernambucano transformou aquela escola numa 
trincheira contra os novos ocupantes do prédio histórico.  
 
O coordenador diz que o desarranjo familiar dos alunos é o principal problema que enfrenta. A 
escola é gradeada e os alunos só saem com um carimbo do diretor na mão, mas o 
coordenador já teve que mandar rebocar vários adolescentes encontrados embriagados na 
vizinhança.  
 
Diz que os professores da escola fecharam um pacto para não prestarem o exame de seleção 
para o novo Ginásio. "Ou iam todos ou não ia ninguém", explica Iolanda Nascimento, 
professora de História e uma das líderes do movimento de resistência da escola. Orgulha-se da 
politização de seus alunos: "Aqui eles fazem protesto até contra o afastamento de funcionário 
contratado de firma de limpeza".  
 
Numa roda, os alunos expõem suas armas. Sobra até para o prefeito do PT, João Paulo: "Ele 
ganha uma fortuna enquanto tanta gente passa fome", diz Gessika Cristina, 17 anos. 
"Fazemos passeata", diz Wagner Montenegro, 18 anos. Queixam-se de que são retratados 
como marginais e que os governantes - todos eles - pagam vândalos para promover violência 
em suas passeatas e colocar a culpa neles. Um jornal local publicou a foto de aluno fardado 
com um paralelepípedo na mão durante uma manifestação.  
 
Queixam-se de que têm que pagar R$ 0,10 por folha para fazerem prova. Na de história, 
formaram-se duplas porque muitos não tinham R$ 0,40 para pagar. Dizem que, apesar das 
dificuldades, a escola tirou o 5º lugar do Enem no Estado. Acusam os alunos do novo Ginásio 
de alienação e frustram qualquer tentativa de se saber o que farão da vida quando saírem dali, 
com a conclusão do ensino médio no fim do ano: "Não vamos sossegar enquanto não 
voltarmos para lá", diz Wagner, apontando o dedo para os lados do Rio Capibaribe, onde fica a 
antiga escola.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 jun. 2006, Especial, p. A14.  


