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Por dentro da reforma 
educacional de Nova York
Fundação Itaú Social e Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial 
investigaram as mudanças que melhoraram o ensino público da cidade

U ma década atrás, o cenário da Edu-
cação Básica pública de Nova York 

era desanimador. A partir de 2002, uma 
ampla reforma no ensino reverteu o qua-
dro de sucessivos fracassos.

 A fim de pesquisar a fundo essa experi-
ência, a Fundação Itaú Social, com a coor-
denação técnica do Instituto Fernand 
Braudel de Economia Mundial, investigou 
as estratégias utilizadas no processo. O 
estudo teve início em 2007, quando um 
grupo de pesquisadores do instituto visi-
tou algumas escolas nova-iorquinas e en-
trevistou diretores, professores, supervi-

sores, alunos e gestores da Secretaria de 
Educação da cidade e outros personagens 
envolvidos no cenário educativo.

 Dois anos mais tarde, outra equipe, 
dessa vez formada por membros das duas 
instituições, voltou a Nova York com o ob-
jetivo de promover uma nova rodada de 
observações. O trabalho gerou a publica-
ção A Reforma Educacional de Nova York 
– Possibilidades para o Brasil, que enume-
ra e analisa os principais eixos da reforma. 
A seguir, você vai conhecer mais detalhes 
desse processo, que fez história na Educa-
ção norte-americana.
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 organização
Na Public School 194, 

no Bronx, crianças 
têm aulas em ambientes 

ricos em recursos 

U m lema guiou a reforma educacional de 
Nova York, iniciada em 2002: “Os alunos 

em primeiro lugar”. A proposta era reverter a 
lógica de um sistema falido – que operava 
em benefício de funcionários da Educação 
e políticos – e romper o discurso, então do-
minante, de que crianças carentes com pais 
sem instrução são incapazes de aprender. A 
experiência mostrou que a escola, o gestor, 
os professores e os pais podem promover 
melhorias na aprendizagem se receberem 
apoio concreto, associado a uma cobrança 
constante de resultados de um órgão central 

ágil e qualificado. Desde que as mudanças 
começaram a ser implementadas, diferentes 
indicadores vêm demonstrando que melho-
rou a qualidade do ensino público da cidade.  
A taxa de conclusão do High School (equi-
valente ao Ensino Médio) subiu de 50%, em 
2002, para 62%, em 2007. Já entre 2006 e 
2009, o déficit de desempenho entre alunos 
negros e brancos diminuiu de 31 para 17%. 

O problema da Educação em Nova York vi-
nha de longe. Nos anos 1960, a crise estava as-
sociada à convulsão social, marcada por gre-
ves e demissões de professores. Os conflitos 

Iniciativas do poder público fizeram com que indicadores 
da qualidade do ensino tivessem avanços significativos

Título da Matéria

Como transformar 
o fracasso em sucesso 

Panorama
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interação
      Na New York Harbor School,

em Governors Island,
estudantes fazem atividades 

em pequenos grupos

não chegavam aos projetos pedagógicos: 
eram empregados em processos burocrá-
ticos e serviços de apoio – como segurança 
nas escolas, transportes, refeições, tradução 
para os alunos imigrantes que não domina-
vam o inglês e comunicação com os pais.  

ações pioneiras inspiram  
o movimento de renovação
Algumas iniciativas importantes precederam 
a reforma educacional e tiveram influência 
nas ações implantadas a partir da primeira 
gestão de Michael Bloomberg na prefeitura 
de Nova York, no início dos anos 2000. Uma 
delas data do começo dos anos 1980, quan-
do Anthony Alvarado, um jovem superinten-
dente distrital de 32 anos, da região do East 
Harlem, lançou programas que concediam 
maior autonomia às escolas e investiu na 
criação de unidades menores. Nomeado Se-
cretário da Educação em 1985, ele demitiu 
600 funcionários do Conselho de Educação e 
abriu escolas por toda a cidade. Já no iní-

raciais motivaram a descentralização da ad-
ministração escolar em 1969. Após tentativas 
de melhoria, uma lei criou um sistema com 
32 conselhos comunitários, que vigorou por 
mais de três décadas. Contudo, não se mos-
trou eficiente porque ninguém se responsabi-
lizava pelo desempenho dos estudantes.

Na década de 1970, a cidade foi impactada 
por problemas econômicos. Com a crise fiscal, 
o período posterior a 1975 registrou os piores 
anos do sistema escolar. Nessa fase, menos de 
40% dos alunos do Ensino Médio se forma-
vam nos quatro anos regulamentares. 

O tamanho da catástrofe está no docu-
mento A Nation at Risk, publicado em 1983 
por uma comissão de educadores: 23 mi-
lhões de pessoas – cerca de 15% dos adul-
tos – eram analfabetos funcionais. Mais: os 
norte-americanos figuravam em último lugar 
entre os países desenvolvidos em sete de 19 
exames internacionais de aproveitamento 
escolar. Entre 1980 e 90, a economia come-
çou a se recuperar. Porém os investimentos 
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atividade extra
Na New York Harbor 

School, alunos participam 
de oficina especial de 
construção de barcos

cio da década de 1990, Joseph Fernandez, 
um ex-chefe de gangue que virou conhecida 
liderança da Educação pública norte-ame-
ricana, esteve à frente de um programa de 
autonomia de gestão escolar. A reforma con-
duzida por Bloomberg, hoje em seu terceiro 
mandato como prefeito, teve inspiração no 
passado e alcançou progressos efetivos gra-
ças a oito medidas que se complementam e 
têm um único foco: os alunos. São elas:

  
descentralização e autonomia 
A estratégia foi conceder aos gestores 

liberdade para administrar verbas e contra-
tar e afastar professores. Como contraponto, 
a Secretaria reforçou o sistema de aplicação 
de avaliações, associando-o a uma tática de 
responsabilização por resultados.  “Um dos 
sucessos da reforma está no fato de reconhe-
cer que as decisões sobre o ensino devem ser 
feitas na escola por pessoas familiarizadas 
com o que acontece em sala de aula, que 
conhecem os alunos pelo nome e se sentem 
responsáveis pelo sucesso deles”, observa 

Eric Nadelstern, ex-subsecretário de Educa-
ção de Nova York e atualmente professor uni-
versitário (leia entrevista na página 8).

responsabilização 
por resultados 

Como contrapartida à autonomia, os direto-
res têm de prestar contas e obter bons resul-
tados de aprendizagem. Para avaliar isso, um 
contrato no valor de 80 milhões de dólares foi 
feito com a empresa de tecnologia IBM para 
o desenvolvimento de um sistema de dados 
capaz de oferecer, a qualquer momento, in-
formações sobre o progresso de cada um dos 
1,1 milhão de estudantes da rede.  

apoio presencial 
ao professor

A figura do tutor ganha espaço nas escolas 
da rede. Sua função é oferecer aos docentes  
orientação em serviço para, em um trabalho 
cooperativo, criar estratégias de melhoria das 
práticas em sala de aula (leia mais sobre essa 
ação na reportagem da página 9). 

Título da MatériaTítulo da MatériaPanorama

1

2

3
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Participação do 
setor privado

Entram em cena empresas e fundações dis-
postas a prestar ajuda financeira à Educação. 
Assim nascem as escolas-charter, com gestão 
compartilhada pelos setores público e priva-
do. Elas recebem financiamento governamen-
tal baseado no número de estudantes, mas 
são gerenciadas por uma instituição privada 
sem fins lucrativos. Têm autonomia para criar 
o próprio currículo e atuar com uma carga ho-
rária maior. Funcionam como um catalisador 
de novas ações pedagógicas, que servem de 
inspiração para toda a rede. 

Relação com 
os sindicatos

Negociações com as entidades representan-
tes de professores e de diretores resultaram 
em aumentos de salário e outros benefícios. 
Foi iniciado um piloto que prevê o pagamen-
to de bônus por mérito e a revisão dos pro-
cessos de avaliação de desempenho.

A reforma de Nova York teve 
inspiração em ações realizadas 
no passado e alcançou progressos 
efetivos graças a medidas 
que se complementam

Coordenadores de pais
A parceria entre pais e professores re-

vela-se tão importante que é criada uma nova 
função no sistema nova-iorquino: um profissio-
nal contratado para estimular as famílias a par-
ticiparem mais do ambiente escolar (leia mais 
sobre essa ação na reportagem da página 17).

Seleção e  contratação
Uma das estratégias para assegurar 

docentes de alto nível consistiu no lançamento 
de programas para incentivar os jovens mais 
talentosos do país – mesmo que formados 
em  diferentes áreas – a dar aulas às crianças 
e aos adolescentes. E foram arrecadados 80 
milhões de dólares com o setor privado para 
iniciar a Academia de Lideranças, destinada 
a recrutar e formar novos diretores para as 
escolas com maiores necessidades. Os cursos 
têm foco prático e usam táticas de residência 
escolar, inspiradas no modelo médico, e de 
tutoria, em que gestores mais experientes 
atuam como mentores.

Segurança escolar
Uma política de tolerância zero incluiu 

repressão à violência. A parceria entre edu-
cadores e policiais reduziu as depredações 
de escolas. Inspetores foram orientados para 
prevenir e solucionar problemas de discipli-
na. “Em 32 anos como educadora, não tenho 
dúvidas de que, se não houver um líder forte, 
as crianças vão mandar na escola”, diz Rose 
De Pinto, ex-diretora de Segurança Escolar 
de Nova York. 
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Por que essa estratégia foi eficiente?
NadelsterN Hoje, há no mundo todo uma 
tendência contra o autoritarismo. As pessoas 
têm acesso ao conhecimento e querem tomar 
decisões. Ao colocar o poder de escolha nas 
mãos delas, aumentam os esforços que em-
preendem para garantir que sua decisão fun-
cione. Se damos ordens, o que conseguimos 
é tirar a responsabilidade dos professores e 
diretores: caso não funcione, a culpa não é 
deles. Por gerações, avaliamos gestores e 
docentes com base na capacidade de obede-
cerem, não no sucesso dos alunos. Mas com-
partilhar responsabilidades faz a diferença.  

ao dar autonomia, como o poder público 
avalia o desempenho dos alunos?
NadelsterN Com sistemas de dados com-
putadorizados, não é difícil. Ao comparar as 
informações de escolas em condições socio-
culturais semelhantes, chega-se ao que cha-
mamos de “medida de valor acrescentado”, 
que indica quanto o tempo passado em sala 
de aula acrescentou ao conhecimento do 
aluno. É uma forma eficaz de avaliar o atendi-
mento, a retenção, as taxas de aprovação e o 
ingresso em faculdades. Fui diretor de escola 
por 17 anos e achava que minha missão ter-
minava quando o jovem se formava no High 
School. Mas o sucesso do aluno na universi-
dade reflete como ele foi preparado.

Professor de prática educacional na Uni-
versidade de Columbia, Eric Nadelstern, 

60 anos, foi um dos líderes da reforma de 
Nova York. Entre 2002 e 2009, ocupou o car-
go de subsecretário de Educação da cidade. 
Já conhecia profundamente o sistema por-
que vivera anos dentro dele e em diferentes 
papéis: havia sido aluno, professor e diretor 
de escolas do Bronx. Hoje, continua a defen-
der o modelo implantado no maior distrito 
escolar norte-americano. Na sua opinião, o 
que fez da mudança um sucesso foi o fato de 
o poder público dar aos gestores e docentes 
autonomia para tomarem decisões em troca 
de resultados e transparência. Casado e pai 
de uma filha, também professora, ele acredi-
ta que é preciso seguir no mesmo caminho 
para alcançar resultados ainda melhores.

Muita gente afirma que, quando entra em 
sala de aula, o professor faz o que quer. 
dar poder de decisão aos educadores não 
é o mesmo que perder ainda mais o con-
trole do que acontece em classe?
eric NadelsterN Ao contrário. Depois 
que começamos a responsabilizar os profes-
sores pelo desempenho dos alunos, indepen-
dentemente do método que adotassem em 
classe, a taxa de conclusão cresceu de modo 
significativo. Agora o índice de jovens que 
terminam o High School  é de mais de 60%. 

O educador defende que boa parte do sucesso da reforma no sistema público de ensino 
nova-iorquino se deve à tática de dar autonomia monitorada a gestores e docentes

eric Nadelstern
Professor universitário, 
foi subsecretário de Educação  
de Nova York durante  
a implantação da reforma

“compartilhar faz a diferença”

título da Matériaentrevista
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Tutoria de 
professores
O parceiro mais experiente dos educadores

A IdeIA Para melhorar os índices de aprendizagem dos 
alunos, era preciso atuar principalmente dentro da sala de aula. 
daí a necessidade de ter alguém dedicado continuamente ao 
aperfeiçoamento dos professores e das didáticas. 
 

A ImPlAntAção Por iniciativa própria, algumas unidades 
já tinham um responsável pela orientação da equipe docente, 
um professor-tutor, mas foi necessária uma movimentação 
oficial para disseminar o conceito de que é importante todas 
as escolas terem ao menos um profissional desses. 

Por que deu certo A formação continuada em serviço, 
feita no dia a dia da escola, produz resultados mais efetivos 
de melhoria do ensino do que oficinas e cursos oferecidos aos 
professores. Saiba quais são as estratégias dos coaches e outros 
detalhes de sua atuação na reportagem e entrevista a seguir.
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O termo em inglês coach tem origem no 
mundo dos esportes e designa o trei-

nador, que motiva e orienta um atleta ou um 
time. No universo coorporativo, esse profis-
sional já está presente e foi incorporado 
como um consultor que estimula os executi-
vos a descobrir suas melhores competências 
e utilizá-las de forma cada vez mais eficiente. 
Os líderes da reforma educacional de Nova 
York resolveram investir firme nessa figura 
para melhorar os resultados do sistema pú-
blico. Isso porque constatou-se que a presen-
ça em todas as escolas de alguém dedicado a 

acompanhar o trabalho dos professores e 
guiar o aperfeiçoamento de suas técnicas de 
ensino era essencial para incrementar os ín-
dices de aprendizagem dos alunos. 

O coach, ou tutor, pode ser um professor 
mais experiente e capacitado da própria 
escola, que é promovido à função, ou um 
profissional prestador de serviços de uma or-
ganização externa contratada. Seu trabalho 
é desenvolvido dentro e fora de sala de aula 
e prevê abordagens diferenciadas para aten-
der às necessidades de cada unidade (leia o 
depoimento de tutores na página 12). O pro-

Como os coaches atuam para orientar as práticas 
didáticas gerando melhorias no ensino

10 estratégias eficientes 
para formar os docentes

Título da MatériaTutoria

ObservaçãO 
O tutor John Jenkins
assiste a uma aula na

New York Harbor School,
em Governors Island
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cesso para estabelecer uma boa parceria com 
os professores pode ser lento (leia entrevista 
da página 16). Não importa: esse profissional 
já virou presença essencial no cotidiano das 
escolas nova-iorquinas, pois a prática tem 
mostrado que o apoio em serviço é mais efi-
caz para o aperfeiçoamento dos docentes do 
que cursos, oficinas, palestras e afins ofere-
cidos eventualmente (leia o depoimento de 
professores na página 13). O motivo? A convi-
vência estreita do tutor com o dia a dia peda-
gógico faz com que ele conheça as necessi-
dades e as dificuldades da equipe sem perder 
o foco nas grandes metas. Dessa forma, ele 
é capaz de desenvolver, de maneira colabo-
rativa, planos para melhorar a qualidade do 
ensino e do aprendizado na unidade. 

No dia a dia, o tutor constrói uma sólida 
parceria com o diretor (leia o depoimento de 
gestores na página 14). Ajuda-o na condução 
de reuniões produtivas com toda a equipe e, 
assim, transfere know-how. Dessa forma, o 
gestor torna-se habilitado a fazer sozinho 
diagnósticos de necessidades na aprendiza-
gem e criar meios de superá-las (leia o quadro 
da página 15). Para alcançar tantos objetivos, 
esse profissional lança mão de várias estraté-
gias. Conheça as principais a seguir:

A convivência estreita 
do tutor com o dia a dia 
pedagógico faz com que ele 
conheça as necessidades 
e as dificuldades da equipe.

Conhecer a equipe 
e ouvir os problemas 
com atenção
O trabalho do tutor requer sen-
sibilidade. Ele deve ouvir com 

atenção a equipe gestora sobre os problemas da 
escola, caso ele não seja do quadro de profissio-
nais da unidade. Depois, é essencial marcar con-
versas individuais e em pequenos grupos com 
professores para conhecer a rotina da unidade e 
detectar sucessos e fracassos. Essa etapa prevê o 
exame de documentos, como as produções de 
alunos e o projeto da escola. Nesse momento, 
que antecede o início do trabalho propriamente 
dito, o coach se coloca como um colaborador que 
pode ajudar, por exemplo, a planejar as aulas.  

1

Ensinar a ler 
e a interpretar 
as informações
Como está sempre lendo e in-
terpretando os resultados da 

aprendizagem, o tutor consegue identificar e 
apontar os avanços e as necessidades de cada 
um e da equipe – e lembrar-se dessas informa-
ções sempre que for preciso. Contudo, uma de 
suas funções principais é ensinar os professores 
e diretores a analisarem sozinhos os dados ge-
rados no dia a dia da escola. Eles estão, por 
exemplo, nos trabalhos e nas notas dos alunos. 
Primeiro, é preciso orientar sobre como ler e in-
terpretar esses dados. Depois, como usá-los 
para guiar o planejamento e a implementação 
de novas estratégias pedagógicas.

2

Supervisionar, 
mas como ajudante 
do professor
O acompanhamento das práti-
cas de sala de aula é funda-

mental no trabalho desse profissional. Com 
frequência, o tutor entra em classe para obser-
var, a princípio, na posição de ajudante ou cola-
borador – não de supervisor. Dar aula junto é 
uma das estratégias mais bem-sucedidas do tra-
balho desse profissional porque dessa forma ele 
não tira o brilho – a nem a autoridade – do pro-
fessor. Não por acaso, a tática tem vencido até 
os docentes mais resistentes, aqueles que às 
vezes consideram o coach um bom conselheiro, 
mas que não sabe o que é enfrentar uma sala de 
aula. Um docente pode aprender muito obser-
vando seu tutor em ação.

3
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“Atuo como um facilitador. São os 
docentes que devem trazer os 
desafios e as soluções para a escola. 
Depois de analisarmos os problemas, 
eles voltam para a sala e aplicam com 
os alunos as estratégias definidas com 
base em suas próprias metas.”

John Jenkins, ex-professor e coach  
há dez anos. Atua hoje na New York Harbor School,  
em Governors Island

“Pesquiso boas práticas e monto 
estratégias com a equipe para que 
sejam adotadas em sala de aula.  
É preciso ser humilde para ganhar a 
confiança dos docentes. Também atuo 
na organização de reuniões, que só 
rendem resultados se tiverem foco.”

Jon Green, coach da Urban Assembly, 
uma das organizações que apoia escolas 
públicas em Nova York para preparar 
estudantes carentes para a universidade

Observar os 
docentes em ação 
e suas práticas
Nas visitas às salas de aula, o 
professor tutor confere o que 

está sendo ensinado e de que forma o conteúdo 
é trabalhado. Ele pode ainda ver como o profes-
sor mantém a disciplina dos alunos, de que ma-
neira exerce a liderança sobre eles, como é sua 
capacidade de comunicação e a criatividade pa-
ra envolver o grupo. Mais do que isso, em sala 
de aula o tutor tem a possibilidade de identificar 
a disposição do docente para se envolver em 
uma parceria estreita com ele. O retorno de suas 
observações aos professores e gestores deve ser 
sempre rápido e bastante objetivo para facilitar 
o diálogo e a convivência. 

4

Tutoria



13

“É bom ter um tutor porque posso 
falar sobre os problemas com quem 

pode me ajudar a solucioná-los. Uma 
das questões que estou trabalhando 

atualmente é como integrar alunos 
que chegam atrasados, sem que eles 
afetem o andamento das atividades.”

Sarah Caufield, professora de História 
Americana na New York Harbor School,  

em Governors Island

“No começo das minhas aulas, peço 
que os alunos limpem as mesas e só 
deixem sobre elas lápis e papel. Isso 
dá o tom do que quero: o foco todo 
direcionado para mim. Ao me ver em 
ação, o tutor percebeu que mantenho 
a classe calma. Foi bom ter esse aval.”

Steve lynCh, professor de Inglês  
na New York Harbor School, 
em Governors Island

Exibir filmes 
e gravar aulas   
motivam a reflexão
Alguns coaches recorrem a fil-
mes que já passaram no cine-

ma e na TV para gerar discussões capazes de 
render reflexões para os processos de ensino e 
de aprendizagem. Outros tipos de material au-
diovisual também fazem parte das atividades 
com os professores, como a gravação em vídeo 
de uma boa prática em sala de aula que possa 
servir de exemplo. Depois, professores e tutor 
discutem o que deu certo e o que precisa ser 
melhorado. Como nada mais adequado do que 
se basear na prática para estudar a teoria, essa 
dinâmica costuma se refletir de forma positiva 
no trabalho de toda a equipe.

5
Promover reuniões 
de apoio com foco 
nos alunos
Encontros setorizados aten-
dem a necessidades específi-

cas. Ao organizar reuniões com os professores 
de uma mesma disciplina, não importando o 
ano em que eles ensinam, o tutor proporciona 
a chance de aprofundamento de conteúdos. Já 
ao agrupar os docentes de todas as áreas de co-
nhecimento que lecionam em uma mesma sé-
rie, pode abordar as peculiaridades de cada 
turma. É possível que a equipe descubra, por 
exemplo, que um aluno tem péssimo desempe-
nho em Matemática, mas é ótimo em Física – e 
o caso vai gerar um produtivo debate sobre as 
melhores formas de ensinar. 

6
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Recrutar parceiros 
para o processo 
de coaching
É de grande valia para o tutor 
identificar os professores que se 

destacam na escola por boas práticas e têm mais 
disposição para colaborar com o processo de 
coaching. Assim, ele pode firmar boas parcerias 
para preparar conjuntamente atividades espe-
ciais e convidar outros docentes a assisti-las e 
discuti-las. Esse tipo de colaboração enriquece os 
momentos de reflexão coletiva. Mas é preciso ter 
cuidado: a estratégia pode gerar ciúme no restan-
te da equipe. Por isso, o coach deve se preocupar 
em criar táticas de valorização do compromisso 
de todos com a melhoria do ensino na escola.

7
Implantar o 
chamado“plano 
de aula japonês” 
A iniciativa permite aos tutores 
desenvolver talentos individu-

ais sem deixar de envolver o grupo todo – o que 
ajuda a administrar sentimentos de rivalidade. A 
proposta é convidar professores de uma mesma 
série a criar uma aula de forma cooperativa. Com 
ela pronta, um dos docentes a utiliza em sala de 
aula e os outros vão assistir. Durante um período, 
todos dão a mesma aula e são visitados pelos 
colegas. A ideia não é avaliar o desempenho de 
cada professor, mas observar como os alunos re-
agem ao modelo criado e, com base nisso, discu-
tir os acertos do plano.

8

Tutoria

“Os professores que se dispõem a 
trabalhar com um coach querem 

melhorar suas práticas em uma 
atmosfera de total confiança. Como 

diretor, não participo das reuniões 
para haver menos pressão, 

mas acompanho tudo de perto.”

NathaN DuDley, diretor do New York Harbor 
School, em Governors Island

“O tutor deve quebrar qualquer 
resistência ao uso de todos os dados 
gerados no dia a dia da escola, como 
a produção dos alunos, os planos de 
aula e as anotações dos professores.  
E mudar a percepção errada de que 
só nos preocupamos com estatísticas.”

Chris VaughaN, ex-coach e atual diretora 
da Public School 169, no Bronx 
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Para o trabalho de melhoria do ensino ser 
efetivo, é necessário diagnosticar continu-
amente os pontos que precisam melhorar 
e traçar maneiras de aperfeiçoá-los. Por 
isso, na reforma educacional de Nova York, 
foi criado um sistema online de dados que 
permite consultar sempre as notas e as in-
formações escolares de todos os alunos. A 
rede ainda exige avaliações periódicas pa-
ra mapear a situacão de cada unidade e 
medir o desempenho dos estudantes. 

Em 2007, mais um instrumento foi im-
plantado: o Inquiry Team – ou Equipe de 
Investigação. Aqui o modelo sugerido é 
feito em etapas e segue um protocolo: o 
diretor convida dois ou três professores 
para formar um grupo que irá se reunir 
frequentemente e liderar a investigação. 
Esse núcleo precisa ter pelo menos um 
docente que entenda a disciplina a ser 
sondada (Matemática, Inglês ou Leitura). 
Em seguida, são selecionados de 50 a 70 
alunos, que serão avaliados. A partir da 
análise dos resultados obtidos nas provas 
dessa fase, é possível fazer um recorte 
mais específico do que precisa ser traba-
lhado em sala de aula. Digamos que a 
maioria dos alunos que fez o teste apre-
sente dificuldades em Leitura, mas 20 de-
les se compliquem mesmo quando se 
trata de síntese de conteúdo. A etapa se-
guinte é recrutar de 15 a 20 alunos para 
formar um grupo-piloto, com o qual o In-
quiry Team irá trabalhar esse quesito por 
dois meses, estabelecendo metas de 
aprendizagem de curto e médio prazos. 

Avaliações 
constantes
Sempre de olho nas notas

Ensinar a formar 
agrupamentos 
flexíveis
Alunos aprendem de manei-
ras diversas e com velocida-

des diferentes. Para lidar com essa questão, 
o agrupamento flexível é uma maneira de 
trabalhar que pode ser sugerida pelo coach 
aos docentes. A proposta leva em conta o 
nível de conhecimento e a habilidade de ca-
da aluno para, então, decidir qual é a melhor 
estratégia de agrupamento: mesclar em uma 
mesma equipe estudantes em diversos está-
gios ou formar pequenos grupos com aque-
les que se encontram no mesmo nível de 
aprendizagem. Nos dois casos, o objetivo é 
promover a ajuda mútua. Com isso, é possí-
vel ao professor oferecer uma instrução di-
ferenciada, no sentido de suprir necessida-
des individuais específicas. 

9

Fornecer apoio 
para formar 
a equipe gestora
Uma das dificuldades enfren-
tadas por diretores é como 

fazer para que sua equipe mantenha o foco 
nas grandes metas. O tutor costuma ajudá-los 
planejando reuniões, conduzindo-as e ava-
liando-as. Em geral, ele leva textos e ideias 
que servem como material de apoio para os 
encontros. O mais importante, porém, é que 
essa parceria seja capaz de criar uma cultura 
de participação, municiando o gestor para dar 
continuidade a todo esse processo sozinho. 
Assim, caso o coach saia da escola, a institui-
ção terá condições de manter o trabalho pe-
dagógico estruturado.

10
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Irene Rogan
Diretora executiva  
de Ensino, Educação Especial  
e Liderança da Secretaria  
de Educação de Nova York

A educadora, que já atuou como tutora de professores, afirma que quem está na função 
de atender os pais tem de saber elaborar e transmitir análises construtivas sem julgar ou criticar

“O coach é um comunicador”

outros e saber fazer uma análise construtiva, 
sem julgar ou criticar, apenas dizendo o que 
vê. Embora não possa apontar quem deve ser 
promovido ou demitido, ele pode influenciar 
os gestores na composição da equipe.

Como esse trabalho é remunerado? 
IRene Os tutores ganham um salário, que 
sai do orçamento da escola. Na unidade na 
qual fui gestora, havia 1,1 mil alunos e optei 
por ter apenas um assistente de direção para 
poder pagar uma bom trabalho de coaching. 
Eu sabia que, dessa forma, o dinheiro estaria 
sendo revertido para a sala de aula. Como 
cada gestor faz as suas opções, o número de 
tutores em cada unidade de ensino varia. 

Como é desenvolvida a relação entre o tu-
tor e o professor?
IRene  Sempre é difícil a construção dessa 
interação. Às vezes, um professor de uma es-
cola é recomendado para ser tutor em outra. 
Nesse caso, leva tempo para que ele assimile 
a cultura da casa e os professores confiem 
nele. Quando o coach vem de uma organiza-
ção externa, esse processo demora ainda 
mais. E, quando o professor de uma unidade 
é escolhido para ser o tutor da equipe docen-
te da qual fazia parte, pode haver constrangi-
mento entre os colegas. Mas um bom profis-
sional supera todas as resistências.

Experiência no sistema educacional e no 
trabalho de formação docente não lhe 

falta. Em 1979, Irene Rogan foi promovida 
de professora a coach na Public School 76, 
no Bronx, e exerceu a função duas décadas 
antes da reforma – tanto que, na época, nem 
era chamada assim, mas de líder dos docen-
tes. Em 2001, ela se tornou gestora da mes-
ma escola e, em 2004, superintendente de 
ensino daquela regional, responsável por um 
grupo de 28 unidades da rede. Quando as 
regionais foram eliminadas do organograma 
municipal, Irene foi convidada a ser chefe de 
uma equipe de tutores na Leadership Support 
Organization, uma das instituições de apoio 
surgida para preencher essa lacuna. Hoje, aos 
59 anos, ela é diretora executiva de Ensino, 
Educação Especial e Liderança da Secretaria 
de Educação de Nova York e tem sob seu co-
mando cerca de 250 escolas. 
 
Como uma escola escolhe seus tutores?
IRene ROgan Normalmente, o diretor es-
colhe um ou mais professores, investe no de-
senvolvimento profissional deles e, depois, 
os promove a coaches.
 
Qual o perfil desse profissional? 
IRene Um coach precisa ser um comunica-
dor e alguém colaborativo e inteligente. Tem 
de ser um bom observador das práticas dos 

entrevista



Coordenação
de pais 
O elo entre a escola e a família 

A IdeIA Na época da reforma educacional em Nova York, 
constatou-se que era necessário aumentar a aproximação 
entre as famílias e a escola. e, para tanto, nada melhor  
do que ter alguém especialmente dedicado a esse trabalho. 
  

A ImplANtAção o cargo de coordenador de pais foi criado 
na rede pública da cidade e cada diretor teve a liberdade de 
escolher o candidato com o perfil mais adequado para atender 
a comunidade. A escola recebe verbas para custear o serviço. 

por que deu certo o selecionado é sempre um bom 
conhecedor dos problemas do entorno. Isso facilita sua atuação 
e contribui para aumentar o vínculo dos pais com a escola. 
os reflexos nas relações entre professor e aluno são positivos 
e, consequentemente, há avanços na aprendizagem. 
Saiba mais na reportagem e na entrevista a seguir. 
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Conversa 
Na Public School 194, 

no Bronx, coordenadora 
de pais orienta 

familiares de alunos

Como saber sobre o que se passa com o 
aluno que escapa das aulas ou não apa-

rece há dias se sua família nunca procura a es-
cola? E como ajudar o adolescente que muda 
de atitude de uma hora para outra e se mos-
tra agressivo e desinteressado? De olho nes-
se tipo de dificuldade, uma das iniciativas da 
prefeitura de Nova York foi criar oficialmen-
te, logo no início da reforma educacional da 
cidade, um cargo até então inédito na rede: 
o de coordenador de pais. Trata-se de uma 
pessoa contratada exclusivamente para me-
diar a relação entre a escola e a família, que se 

tornou uma personagem importante na Edu-
cação local. Hoje, cada escola tem o seu coor-
denador, escolhido pelo diretor – que busca o 
perfil profissional mais condizente com suas 
demandas (leia a entrevista da página 24). 

Embora a atuação do coordenador de pais 
varie de acordo com as necessidades especí-
ficas, sua missão principal é sempre a mesma. 
Para começar, é sua atribuição acolher as fa-
mílias que procuram a escola a fim de escla-
recer dúvidas, ter informações de vários tipos 
ou contar com alguma ajuda para resolver 
problemas dos filhos. Para isso, ele deve estar 

Título da MatériaCoordenação de pais 

Ao estreitar as relações com a comunidade, o coordenador 
incentiva as famílias a se envolver com a Educação 

Cargo-chave para 
melhorar a aprendizagem 
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destacam. Recebem um certificado ou uma 
medalha não apenas aqueles que atingem 
conceito máximo. Também são laureados os 
que se empenham em obter progressos na 
aprendizagem. As premiações são simples, 
mas produzem grande efeito sobre o grupo.

São promovidos ainda mutirões, nos quais 
os coordenadores de pais ajudam a escola a 
organizar espaços acolhedores para as famí-
lias. Pode ser a abertura da sala de compu-
tadores para os pais em horários especiais, 
com um especialista para orientá-los. Exis-
tem também oficinas e palestras que ofere-
cem esclarecimentos e debates sobre temas 
que ajudam no relacionamento com os filhos 
e no acompanhamento dos estudos, assim 
como na melhoria da vida em família. Podem 
ser abordados assuntos que dizem respei-
to diretamente aos filhos – como lidar com 
adolescentes ou identificar distúrbios que in-
fluenciam na aprendizagem (dislexia e déficit 
de atenção, entre outros) – ou mais amplos e 
práticos, como os que orientam sobre a ges-
tão do orçamento doméstico. 

Quem não pode comparecer
recebe atendimento individual 
Se, mesmo com essas ações, as reuniões que 
tratam do processo de aprendizagem convo-
cadas pela diretoria continuam vazias, é pos-
sível se valer de estratégias específicas para a 
falta de comunicação entre escola e pais não 
se tornar um problema. A mais utilizada é a 
reunião individual, em dia e horário mais 

sempre disponível para recebê-las quando 
procuram a escola e presente nos horários de 
entrada e saída para cumprimentar os pais 
que acompanham as crianças. Às vezes, tem 
de investigar sobre os problemas que afetam 
os pais dos alunos e acabam se refletindo na 
aprendizagem – e, na maioria dos casos, aju-
dar a identificar caminhos para resolvê-los. 

Aumentar a presença 
nas reuniões é o maior desafio 
A parte mais difícil do trabalho é atrair os pais 
que nunca participam dos encontros para os 
quais são convocados, ao longo do ano, tan-
to pela direção da escola quanto pela Asso-
ciação de Pais e Mestres (APM). Para ter ideia 
do tamanho do desafio, uma unidade com 
cerca de mil alunos consegue, no máximo, a 
presença de 30 pessoas nas reuniões em que 
serão tratadas questões gerais da escola. 

Os coordenadores de pais ajudam a refor-
çar o convite junto às famílias, mostrando o 
quanto a opinião delas pode ajudar a melho-
rar a escola. Aos poucos, conseguem aumen-
tar a participação. Como os mais assíduos são 
também os mais engajados na Educação, os 
responsáveis pelo contato com os pais apro-
veitam os presentes para buscar alianças que 
possam gerar novas formas de abordagem 
a fim de trazer para a escola os ausentes. As 
famílias que costumam participar são boas 
fontes de informação sobre as necessidades 
e aflições da comunidade e ajudam na elabo-
ração de um calendário de atividades para se-
duzir os que não participam da rotina escolar. 

Os eventos são diversificados. Na chama-
da Noite em Família, aberta a alunos e pais, 
a programação pode incluir a exibição de 
filmes, dança de salão, sarau ou jogos de 
Matemática em equipes. Outra ação do gê-
nero são as festas de premiação. Elas foram 
criadas porque muitas vezes os alunos que 
se dedicam aos estudos têm poucas chances 
de mostrarem isso aos pais – que, por sua vez, 
não percebem o esforço do filho ou raramen-
te o veem sendo reconhecido. Por isso, os fa-
miliares são convidados a participar de uma 
cerimônia de homenagem aos jovens que se 

Existem oficinas e palestras que 
oferecem esclarecimentos e debates 
sobre temas que ajudam no 
relacionamento com os filhos e no 
acompanhamento dos estudos.
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conveniente para os pais. Também pode 
ser uma conversa informal na entrada e na 
saída dos alunos ou um telefonema para in-
formar sobre a rotina escolar e o aprendizado 
dos filhos. Alguns coordenadores de pais até 
fazem visitas agendadas à casa do aluno (leia 
nesta e na próxima página o depoimento de 
profissionais que desempenham essa função). 

Durante esses encontros, é expressamen-
te proibido ao coordenador fazer qualquer 
cobrança pelo não-comparecimento à esco-
la ou juízo de valor sobre os motivos da au-
sência. Tal atitude poderia ter efeito contrário 
e afastar os pais ainda mais da vida escolar 
dos filhos. Por isso, considera-se fundamen-
tal que ele conheça bem a realidade da co-
munidade para entender, por exemplo, que 
muitos pais e mães se sentem intimidados 
de ir à escola. Em geral, esse constrangimen-
to ocorre quando eles não tiveram acesso à 
Educação formal ou têm pouca instrução. Ou 
ainda quando são imigrantes, não falam bem 
o inglês e têm dificuldades de adaptação so-
cial. Outros não comparecem a reuniões e 

“Muitas vezes, os pais que não tiveram 
ensino formal se sentem intimidados 
diante do diretor. Então, nós 
intermediamos a relação deles com 
a escola. Precisamos ter sensibilidade 
para tratar com as pessoas.”

FRANCES CARRASCO, coordenadora de pais 
da Bushwick School for Social Justice, no Brooklyn

“Um dia, um aluno apareceu vestido 
todo de vermelho. Soube que ele 

estava envolvido com a gangue 
Bloods. Quando conversei com a mãe, 

ela simplesmente achava que aquela 
era a cor preferida do filho.”

RAMADES ROBLES, coordenador de pais 
da Public School 123, no Bronx

Coordenação de pais
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três professores nas páginas 22 e 23). Isso por-
que uma intervenção bem feita produz refle-
xos diretos nas relações em sala de aula e, a 
médio prazo, no desempenho dos estudan-
tes. Os professores costumam pedir a esse 
mediador que faça contato com os pais dos 
alunos que apresentam problemas de com-
portamento, frequência ou aprendizagem 
– ou aqueles que não entregam as lições de 
casa. Novamente, o tom da conversa nunca 
deve ser de cobrança. Afinal, a função des-
se profissional é justamente garantir que os 
pais se sintam apoiados para lidar com qual-
quer tipo de situação e tenham a certeza de 
que alguém está sempre cuidando do filho 
deles na escola.

Ele mobiliza voluntários 
e recepciona as famílias dos novatos
Não é incomum que os coordenadores de 
pais busquem a colaboração de alguns fami-
liares como voluntários. A proposta é aproxi-
má-los da rotina escolar e, para tanto, são 
convidados a passar uma ou duas horas 

eventos por estarem trabalhando ou ter fi-
lhos menores para cuidar. Um coordenador 
de pais atento a todos esses contextos terá 
uma atuação mais eficaz. Sem bancar o juiz 
ou o “sabe tudo”, ele conseguirá escutar os 
problemas de cada família e procurar, de fato, 
ajudar a solucioná-los.

Professores são beneficiados 
com o trabalho dos coordenadores
Um dos temas que mais ocupam as conversas 
dos coordenadores de pais com as famílias é 
o comportamento dos jovens. Estimulados 
ou não por tal preocupação, esses profis-
sionais se empenham em conhecer melhor 
todos os alunos e identificar, por conta pró-
pria, eventuais mudanças de atitude. No dia 
a dia, é comum vê-los caminhando pelo pá-
tio na hora do recreio, uma vez que esse é o 
momento ideal de falar com os estudantes, 
assim como observar aqueles que parecem 
tristes ou irritados. 

Esse trabalho é de grande valia também 
para a equipe docente (leia o depoimento de 

“Eu ligo para os pais e faço visitas 
domiciliares. Precisamos descobrir 

o que é necessário para nos 
conectarmos com eles. O fato de não 
virem à escola não significa que não 

se importem com os filhos.”

DALE DONALDSON, coordenador de pais da 
Academy of Urban Planning, no Brooklyn
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“Muitas famílias só falam espanhol. 
Para fazer a mediação, a pessoa 
que está na função deve ser 
bilíngue. A coordenação de pais 
exerce uma influência positiva 
na escola em vários aspectos.”

POLLY SEPLOWITZ, professora de Biologia 
da Bushwick School for Social Justice, no Brooklyn

“As palestras promovidas para 
as famílias podem ser úteis na 

melhoria da vida do aluno também 
fora da escola. Nessas ocasiões, 
conhecemos as famílias, o que 

ajuda nas relações em sala de aula.” 

NATALIE DENNISON, professora 
de Justiça Ambiental da 

Bushwick School for Social Justice, no Brooklyn

Coordenação de pais 

por semana ajudando no trabalho da pró-
pria coordenação de pais. Eles podem marcar 
presença na entrada e na saída, cumprimen-
tando outros familiares, ou circular pelos cor-
redores nos intervalos entre as aulas. Nesse 
tempo, a missão dos visitantes é observar o 
comportamento dos alunos para, depois, dis-
cutir com o coordenador e a diretoria. Alguns 
professores até pedem que os pais-voluntá-
rios entrem na sala e se sentem junto com a 
“turma do fundão” – considerada a dos ba-
gunceiros – para ter mais uma presença adul-
ta durante a aula. 

Com o apoio de voluntários e outros mem-
bros da equipe, os coordenadores de pais de-
senvolvem uma ação especial todo início de 
ano letivo ou quando há uma nova matrícula 
na unidade. Nesse momento, a função deles 
é cuidar da recepção das famílias dos nova-
tos, informando as normas da instituição e 
o que se aprende em cada etapa de ensino, 
explicando o que a escola cobra das crianças 
e dos adolescentes e o que eles vão precisar 
estudar em casa, entre outros assuntos. Os 
professores com tempo disponível para par-
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fim, é esperado que tenha facilidade para atu-
ar em equipe e conhecimento da comunida-
de em que a escola está inserida – se não tiver, 
precisará buscar isso rapidamente. 

 A rede fornece uma descrição das res-
ponsabilidades desse profissional, mas cada 
coordenador molda sua atuação às necessi-
dades de onde trabalha. Na tentativa de pa-
dronizar a formação de quem ocupa o cargo, 
a Secretaria de Educação de Nova York criou 
um departamento específico para cuidar 
do envolvimento da família com a escola, o 
Family Engagement Office. Além de receber 
queixas da comunidade, como um ombuds-
man, esse departamento tem investido em 
treinamentos para coordenadores de pais na 
área de mediação de conflitos.

Ainda não há consenso a respeito da me-
lhor forma de atuação desses profissionais. 
Porém, mesmo diante de eventuais dificul-
dades financeiras pelas quais a escola possa 
passar, a função está consolidada no cenário 
educacional. Ao contrário: a atuação do co-
ordenador de pais faz a diferença e tem sido 
cada vez mais valorizada. 

ticipar dessa iniciativa planejam aulas de 15 
minutos para demonstrar aos pais como seus 
filhos aprenderão determinados conteúdos. 

Os educadores que não podem participar 
dessa atividade transmitem as informações 
mais relevantes aos coordenadores de pais 
para que eles as repassem aos responsáveis. 
No caso de estudantes de High School (equi-
valente ao Ensino Médio no Brasil), o inter-
mediário entre a escola e a família costuma 
convidar ex-alunos para que relatem a expe-
riência como estudante daquela unidade e 
seu trajeto até a universidade.

Profissional deve ser bom 
de papo e mestre das relações pessoais
Embora o perfil dos coordenadores de pais 
seja variado, algumas competências são con-
sideradas imprescindíveis. Entre elas, ter boa 
capacidade de comunicação e habilidade para 
conversar com diferentes públicos. Também 
saber escutar, ser um observador perspicaz e 
um verdadeiro mestre das relações interpes-
soais, para criar redes envolvendo os pais, as 
organizações sociais e a iniciativa privada. Por 

 “Nossa coordenadora de pais 
faz o que for necessário. Seu papel 

lhe permite ter uma abordagem 
mais pessoal do que a do professor 

para tratar das dificuldades 
de cada estudante.” 

MARLENE DA SILVA,
Professora de História Global e História dos EUA 

da Bushwick School for Social Justice, no Brooklyn  
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Virginia Connelly
Educadora e formadora 
de futuros gestores escolares 
do Programa de Aprendizagem 
para Líderes de Educação

Ela foi diretora de uma escola no Bronx por 12 anos e diz que o coordenador de pais 
é um parceiro essencial, capaz de resolver desde os problemas mais banais até os mais complicados

“Precisa ser uma pessoa sensível”

to que pudesse ocupar um papel central na 
Educação dos alunos e na aproximação das 
famílias com nosso ambiente escolar.

Qual é esse papel central?
VIRGINIA Lidar com as preocupações dos 
pais e, se preciso, neutralizar as situações di-
fíceis, dando o apoio necessário a eles. Nosso 
coordenador era ótimo para acalmar as pes-
soas. Uma de suas tarefas era mediar confli-
tos entre as famílias – não brigas delas com 
a escola, mas de discussões acaloradas entre 
grupos com histórias diferentes. Queria ain-
da um profissional que falasse também espa-
nhol devido à grande presença de hispânicos 
na unidade, como é comum na nossa rede. E 
alguém bem informado sobre a comunidade 
do entorno. Selecionei quem conhecia até as 
gangues do bairro. Sua atuação era, ao mes-
mo tempo, uma escudo para a escola e um 
sinalizador para os pais que não compreen-
diam as atitudes do filho adolescente.

Quais as principais competências que um 
bom coordenador de pais deve ter?
VIRGINIA Precisa ser uma pessoa sensível, 
que sabe escutar e, principalmente, avaliar 
os problemas para dar boas orientações. E 
ser muito disponível. Estar sempre na escola 
para receber os pais, conversar e descobrir o 
que está acontecendo com eles.

Virginia Connelly é hoje professora do 
LEAP (sigla em inglês para Programa 

de Aprendizagem para Líderes de Educação) 
e dá treinamento a candidatos a diretores 
de escolas públicas de Nova York. De 1998 
a 2010, ela foi diretora de uma unidade no 
Bronx, a Public School 123 e nessa posição 
acompanhou a criação da função de coorde-
nador de pais. Na entrevista a seguir, Virginia 
revela as características e competências que 
ela julga necessárias para quem assume esse 
posto desempenhar bem seu papel. 

Como começou a coordenação de pais?
VIRGINIA CONNELLY Esse cargo foi criado 
pelo órgão central de Educação. O sistema de 
ensino forneceu a verba para custeá-lo e os 
diretores escolheram um dos candidatos de 
uma lista de pré-selecionados. Essa análise 
é feita com base na experiência profissional, 
no conhecimento sobre a comunidade e no 
nível de convivência que tem com ela. 

Há mais mulheres na função, mas a senho-
ra escolheu um homem para ser coordena-
dor de pais quando diretora. Por quê?
VIRGINIA Muitas vezes, a figura masculina 
faz falta na vida das crianças e dos adoles-
centes. Como diretora de uma unidade de 
High School (equivalente ao Ensino Médio no 
Brasil), eu queria ter um homem nesse pos-
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Para realizar sua agenda de ações, a admi-
nistração de Klein buscou parceria com os sin-
dicatos de professores e de diretores, os pais, 
o terceiro setor e a iniciativa privada – aliados 
essenciais para garantir a longevidade da refor-
ma. Conseguir apoiar os professores e diretores 
no seu dia a dia e fazer com que a burocracia de 
uma secretaria e de seus escritórios regionais 
deixe de atender a controles internos, para que 
o sistema funcione como fonte de apoio para 
as escolas, são medidas que implicam mudan-
ça estrutural e cultural e requerem uma vonta-
de política implacável. As transformações mais 
drásticas começaram como projetos-piloto, 
por meio da adesão de certas escolas, conquis-
tando as demais com os resultados. Diante da 
dimensão da tarefa empreendida, a permanên-
cia de Klein por oito anos à frente do sistema foi 
crucial para a consolidação da reforma.

O exemplo de Nova York é uma evidência do 
que é possível alcançar quando os esforços são 
alinhados na mesma direção. No Brasil, temos 
um avançado sistema de avaliação que, em 
determinados estados, como Minas Gerais, São 
Paulo e Pernambuco, além de cidades como o 
Rio de Janeiro, está sendo aprofundado para 
garantir o acompanhamento individual dos 
alunos que mais precisam e a definição de me-
tas de desempenho vinculadas a planos de me-
lhoria da escola. Alguns resultados já despon-
tam, mas dependem de persistência para que 
se sustentem no longo prazo.

Ao assumir a Secretaria de Educação de 
Nova York, em 2002, Joel Klein se deparou 

com uma rede heterogênea de escolas, com 
graves problemas de qualidade e violência. São 
inúmeras as semelhanças entre os desafios en-
frentados pelos sistemas nova-iorquino e brasi-
leiro, principalmente o fato de serem voltados 
para os profissionais que os compõem, e não 
para os alunos. Reverter esse quadro é tarefa 
hercúlea. Ao destrinchar as principais políticas 
adotadas pela administração de Klein desde 
seu início até 2009, a publicação A Reforma 
Educacional de Nova York – Possibilidades para o 
Brasil, de autoria de Normal Gall e Patricia Mota 
Guedes, facilita o trabalho de gestores brasilei-
ros interessados em empreender reformas pro-
fundas e sustentáveis nas redes de ensino.

Para cumprir a missão de colocar os alunos 
em primeiro lugar, o caminho adotado por 
Klein foi proporcionar autonomia e apoio a pro-
fessores e diretores, que passaram a escolher os 
tipos de assessoria técnica adequados ao seu 
contexto. Mais liberdade de escolha veio aco-
plada à maior responsabilização pelos resulta-
dos por meio de um sistema de avaliação que 
permite acompanhar o desempenho de cada 
aluno. Equipes de investigação foram criadas 
para auxiliar professores na utilização dos re-
sultados das avaliações e tentar reverter casos 
de fracasso acadêmico. O progresso de cada 
escola passou a ser acompanhado por boletins 
periódicos e detalhados. 

A reforma que revigorou o ensino da metrópole norte-americana traz bons resultados e experiências 
efetivas, que podem servir de inspiração para os sistemas de ensino público no nosso país
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