
O FUTURO A
Como um colégio
gratuito, mantido
pela Embraer,
consegue colocar
a maioria de seus
alunos- -jovens
carentes — na
universidade

Rafael Corrêa

O
estudante Flávio José dos
Santos Lima, de São José
dos Campos, a 100 quilôme-
tros de São Paulo, sempre foi
um dos melhores alunos de

sua classe. Na escola onde estudava,
além de tirar as melhores notas, era ins-
trutor do laboratório de informática.
Mas, quando terminou o ensino funda-
mental, deparou com o problema que
aflige milhões de alunos da rede públi-
ca. Ele sabia que precisava cursar um
bom colégio para entrar na universida-
de, mas não tinha dinheiro para isso.
Candidatou-se a bolsas de estudo em

escolas particulares, mas não conseguiu
uma que lhe desse um desconto compa-
tível com o orçamento da família. "Aí.
recebi uma das notícias mais felizes da
minha vida", conta. Flávio foi aprovado
no processo seletivo do Colégio Enge-
nheiro Juarez Wanderley, gratuito e
mantido pela Embraer, uma das mais
espetaculares histórias de sucesso entre
os projetos destinados a auxiliar estu-
dantes pobres no Brasil. Nos últimos
dois anos, em média 95% dos alunos do
Juarez Wanderley passaram no vestibu-
lar — 66% conseguiram entrar em uni-
versidades públicas. Esse alto índice de
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aprovação é equivalente ao das melho-
res escolas particulares do Brasil.

Criado quatro anos atrás, o Juarez
Wanderley seleciona seus 600 estudan-
tes entre os alunos mais aplicados das
escolas públicas da região de São José
dos Campos, onde fica a sede da Em-
braer. Nos períodos de seleção, há em
media 27 candidatos para cada vaga.
Ou seja, só entram no colégio aqueles
que realmente se esforçam nos estudos
e desejam subir na vida. Para esses, a
escola oferece condições de ensino
muito superiores às dos colégios públi-
cos. São nove horas diárias de aulas.

Colégio Juarez Wanderley: no
primeiro dia de aula, os alunos
são recebidos com aplausos
por professores e funcionários

contra uma média de cinco nos estabe-
lecimentos mantidos pelo Estado. Exi-
ge-se que os alunos leiam muito: cada
um deles retira em média cinco livros
por mês da biblioteca. Os principais
professores do Juarez Wanderley não se
equilibram em vários empregos, e sim
dedicam-se exclusivamente ao colégio.
Para ajudar na escolha profissional e
mostrar exemplos a ser seguidos, a ins-
tituição promove freqüentes palestras
com profissionais bem-sucedidos em
sua área. A Embraer já investiu 27 mi-
lhões de reais em sua escola. Cada alu-
no custa 900 reais por mês. Na rede pú-
blica do estado de São Paulo, o investi-
mento médio mensal em cada estudan-
te é de 175 reais.

"O Juarez Wanderley é administrado
como a própria Embraer: procura-se o
máximo de resultados com os recursos
disponíveis", diz o engenheiro Luiz Sér-
gio Cardoso, diretor do Instituto Em-

braer de Educação e Pesquisa,
órgão gestor da escola. Essa
mentalidade empresarial se
estende também à forma co-
rno os coordenadores e profes-
sores organizam suas ativida-
des. Eles seguem um plano de
metas a ser cumpridas com os
alunos. Aplicam-se exames
gerais para verificar o nível de
aprendizagem. No ano passa-
do, sentindo que tinham algu-
mas deficiências para enfren-

tar a batalha do vestibular,
os próprios estudantes do

3° ano pediram à direção
três horas diárias a mais de

aula. A preparação extra deu
resultado. Muitos alunos con-
seguiram passar em mais de
uma faculdade. E o caso de

Luis Fernando da Costa
Oliveira, 17 anos. aprovado
no vestibular das três maio-

res universidades públicas
paulistas. Acabou optando pe-
lo curso de engenharia aero-
náutica da Universidade de

São Paulo (USP), em São
Carlos. "Sempre gostei
de ciências exatas, mas,

depois que vi palestras com
funcionários da Embraer. tive cer-

teza de que queria trabalhar com
aviões", diz Luis Fernando. "Nossos
alunos sabem que não terão uma segun-
da chance para passar no vestibular, por-
que não podem bancar cursinhos. Então,
são mais responsáveis e se dedicam
muito mais aos estudos", comenta Ma-
ria Regina de Almeida Passos, diretora
do colégio desde sua inauguração.

A oferta de ensino gratuito e de qua-
lidade para os jovens de baixa renda é
uma iniciativa pouco comum entre as
empresas que investem em ações sociais.
Além da escola da Embraer, há pelo me-
nos outro caso de sucesso reconhecido: a
Fundação José Carvalho, que há quase
trinta anos oferece ensino básico às co-
munidades carentes de Pojuca, a 70 qui-
lômetros de Salvador, e dos municípios
vizinhos. Criada por um empresário lo-
cal, José Carvalho, dono de uma empre-
sa de metalurgia, a fundação conta com
orfanatos, escolas de ensino fundamen-
tal, médio e técnico. Mesmo com uma
estrutura mais enxuta que a do Juarez
Wanderley — os alunos só recebem o
ensino gratuito e o material didático —,
o colégio da fundação é conhecido pela



O FÃ DE DOM QUIXOTE
Luís Fernando da Costa
Oliveira, de 17 anos,
sempre estudou em escolas
mantidas pelo Estado.
Antes de entrar no colégio
Juarez Wanderley, achava
que nem valeria a pena
fazer vestibular. "A
faculdade é uma realidade
muito distante da escola
pública, ela não existia nem
em sonho para mim", diz.
Hoje, depois de passar em
três universidades públicas
e três particulares, optou
pelo curso de engenharia
aeronáutica. O colégio
também lhe despertou o
gosto pela literatura. Já leu
obras clássicas como Os
Miseráveis e Dom Quixote

excelência no ensino. Ele adota um currí-
culo extenso, que funciona como uma
pré-uníversidade. Os estudantes fazem
resenhas, artigos e ensaios como na fa-
culdade e lêem dezenas de obras clássi-
cas e contemporâneas. Só de história é
indicada meia centena de livros por ano.
"A maioria de nossos alunos não sente
nenhuma dificuldade quando começa a
estudar na universidade. Aqui, eles já es-

BORDADOS E MUITO ESTUDO
Desde pequena, a baiana Tiala
Souza de Jesus, de 17 anos,
mora com a avó em Catu, no
interior da Bahia. Nas horas

vagas, ajuda-a a fazer
bordados para complementar o

orçamento familiar. No resto
do dia, cursa o 3º ano do
colégio da Fundação José

Carvalho, centro de excelência
em ensino gratuito para jovens

de baixa renda, e se prepara
para o vestibular. "Meus

amigos comentam que eu
estudo demais. Mas sei que

isso é necessário para o meu
futuro", diz. Tiala adora os

projetos sociais coordenados
pelo colégio e o efeito positivo
que eles têm na comunidade.
Ela já escolheu a carreira que

vai seguir. "Quero fazer
psicologia. Gosto de

trabalhar com pessoas"

tão no ritmo de ensino superior", diz Jor-
ge Ubiratan, professor de história do co-
légio. Em 2005, o índice de aprovação no
vestibular dos estudantes do colégio José
Carvalho foi de 85%. Cada aluno custa à
fundação, por mês, 360 reais — contra
uma média de 60 reais na rede pública da
Bahia. "Comecei a fazer cursinho para
reforçar o que estava aprendendo na es-
cola, mas desisti no segundo mês. Perce-

bi que, estudando em casa, com o mate-
rial do colégio, lucraria muito mais", diz
Tiala Souza de Jesus, aluna do 3° ano.

Segundo uma pesquisa da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), que avaliou
recentemente o nível dos alunos de qua-
renta países, os brasileiros estão entre os
piores do mundo, atrás dos tunisianos e
dos indonésios. Isso mostra a diferença

que iniciativas como a do
Instituto Embraer e a da
Fundação José Carvalho
podem fazer para a comu-
nidade em que atuam.
"Essas escolas funcionam
como um farol. A comu-
nidade tem uma referên-
cia do que é um ensino de
qualidade e pode cobrar
uma melhora do próprio
ensino público"', diz Ilona
Becskeházy, diretora do
Instituto Social Maria Tel-
les (Ismart), entidade cria-
da pela iniciativa privada
para ajudar estudantes de
baixa renda com bom cur-
rículo acadêmico, "Sem
contar que esses colégios
significam urna oportuni-
dade real de quebrar o ci-
clo de pobreza, colocando
os jovens pobres na uni-
versidade pública." •

Com reportagem de Lilian Caramel
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