


uando o assunto é a educação dos filhos, os
pais não costumam economizar esforços. Para

tê-los em escolas com nome e tradição,
por vezes líderes em exames nacionais, os pais de clas-
se média chegam a comprometer parte significativa
da renda familiar. Deixam de viajar, passam a andar
em carros de segunda mão, apertam o orçamento
de um lado e de outro. Tudo para que o filho possa
continuar estudando num colégio considerado de
primeira linha, que em geral cobra caro pela qua-
lidade. No Estado de São Paulo, a mensalidade de
uma boa escola particular no ensino fundamental e
médio varia de um piso em torno de 600 reais a um
teto que pode superar os 1500 reais. Na faixa superior
situam-se, por exemplo, colégios como o Vértice e o
Bandeirantes, as duas instituições de ensino da capital
paulista mais bem classificadas no Enem, o Exame

José Ricardo (com a

camisa do São Paulo),

e o irmão José Eduardo:

os pais trocaram luxos

por escolas pagas

Nacional do Ensino Médio, em 2006. Com a média
de 74,12 pontos, o Vértice obteve o segundo lugar do
ranking - o primeiro colocado, em termos nacionais,
foi o Instituto Dom Barreto, de Teresina, no Piauí, com
74,17 -, e o Bandeirantes o sexto, com 70,84.

Uma mensalidade l 500 reais pesa no bolso,
sobretudo para quem tem mais de um filho em
idade escolar. De acordo com um cálculo feito pelo
economista Marco Gazel, da Questus Patrimônio,
se essa importância fosse depositada todo mês na
caderneta de poupança, o mais simples dos inves-
timentos existentes no mercado financeiro, que
rende por ano juros de apenas 6,17%, além da TR,
a taxa referencial, resultaria ao fim de três anos em
59 000 reais, valor que daria para adquirir um carro
zero de bom padrão ou fazer cerca de uma dezena de
viagens de turismo ao exterior. Mas muitos pensam
que o sacrifício vale a pena.

É o caso de Patrícia e José Renato Mannis. Pais
jovens, na faixa dos 40 anos, eles decidiram abrir
mão de luxos como viagens freqüentes e carros mais
sofisticados para priorizar a educação dos três filhos.
"Optamos por pagar o que há de melhor para eles
alçarem vôos mais altos", diz Patrícia. O filho mais
velho, José Ricardo, de 19 anos, iniciou a graduação
em Propaganda e Marketing na faculdade que é
uma referência nessa área em São Paulo, a ESPM,
no ano passado. Em janeiro, o filho do meio, José
Eduardo, de 15 anos, foi transferido de uma escola
particular próxima da casa da família para o colégio
Bandeirantes, onde cursa hoje o primeiro ano do
ensino médio. Somente o caçula recém-nascido, José
Henrique, ainda não traz faturas de escola para os
pais pagarem, No caso de José Eduardo, segundo a
mãe, a idéia de investir num colégio particular reco-
nhecidamente exigente para com os alunos, apesar
de caro, nasceu da necessidade de forçar o rapaz a
se empenhar mais no estudo. Quanto à privação de
viagens e outros luxos, ela diz que não é muito difícil
explicar aos filhos. "Eles entendem que não dá para
ter tudo na vida", diz Patrícia.

Mas os pais que não conseguem pagar uma mensa-
lidade de l 500 reais, apenas de 600 ou 700, no máxi-
mo, caso queiram manter seus filhos no ensino pago,
estariam prejudicando o futuro deles por não lhes
proporcionar uma escola top de linha? A resposta é
não, de acordo com todos os especialistas ouvidos
sobre o assunto. A qualidade de ensino, afirmam
eles, não se mede pelo valor da mensalidade e sim
pela forma como a escola é gerida, ou seja, pelo apro-
veitamento que dá à receita financeira contratando
bons professores, atualizando o currículo dos cursos
e exigindo disciplina e empenho dos alunos.



O economista Fernando Barão, sócio da Corus
Consultores, empresa que há duas décadas anos
presta assessoria financeira e administrativa a es-
colas particulares em São Paulo - no momento, são
mais de 50 -, admite que não é fácil para os pais ava-
liarem tecnicamente a gestão. Por isso, dá algumas
dicas. Na hora de escolher uma escola, aconselha,
devem ser observados fatores como carga horária de
aulas, grade curricular, número de coordenadores
disponíveis por aluno, infra-estrutura para ativida-
des poliesportivas, remuneração dos professores,
número de alunos por sala, e assunto priorizado
no ensino (humanas ou exatas), entre outros. "Os
pais terão de eleger alguns itens que agradem a eles
e aos filhos", diz Barão. "Dificilmente encontrarão
uma instituição que atenda a 100% dos quesitos.
Não há receita de bolo que satisfaça todo mundo."
Matriculado o filho na escola, Barão recomenda
que os pais acompanhem seu desempenho e suas
reações. "Cabe aos pais prestarem atenção se o filho
está gostando da escola, e se de fato ele está apren-
dendo o que consta dos livros", afirma.

Marcos Garcia Neira, professor da Faculdade de
Educação da USP, sugere a esse respeito que os pais
participem dos eventos escolares para poder compa-
rar a produção do filho com os trabalhos expostos.
Ele diz que também é importante ouvir a opinião de
outras crianças sobre a escola, e saber do professor
se a instituição na qual trabalha oferece cursos de
especialização para ele.

Na pesquisa pela melhor escola para os filhos,
pode ser útil consultar as listas do Instituto de Pes-
quisas do Ministério da Educação, Inep. Diversos
rankings e resultados são publicados na página da
internet do instituto (www.inep.gov.br), como os do
Enem, do Enade (Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes), Ideb (índice de Desenvolvimento
da Educação), Prova Brasil e Saeb, este último uma
análise por amostragem do conhecimento dos
alunos dos ensinos fundamental e médio em ma-
temática e português.

Neira adverte, no entanto, que nenhum ranking de
exame nacional deve ser tomado como fator decisivo
na avaliação, pelos pais, da qualidade de uma escola.
"Cada uma das pesquisas tem um diferente tipo de
abordagem, que pode ser questionado", afirma. "As
notas dos exames ajudam na política pública, mas
as famílias não devem ficar presas a elas na hora de
escolher a escola dos filhos."

Dados de junho de 2006, da Prova Brasil, exame
dissertativo que serve para avaliar a qualidade de en-
sino dos alunos da rede pública, mostram que as 10
melhores notas obtidas pelos alunos da 4a série, em
português, foram verificadas em 3 escolas estaduais,
l federal e 7 municipais. Em matemática, ficaram à

frente 5 escolas estaduais, l federal e 4 municipais.
Os resultados do Ideb, divulgados no final de abril
com o objetivo orientar as políticas de melhoria de
qualidade nas escolas publicas pelo Ministério da
Educação, indicaram que o melhor ensino público
está principalmente nas escolas municipais, em
cidades de pequeno porte.

O mau conceito do ensino público, comparado
ao de instituições privadas, aos poucos parece estar
sendo superado com a ênfase que o governo vem
dando à educação. Há pessoas que trabalham na
área, como a professora Célia Fleming, que já pre-
ferem matricular os próprios filhos na rede pública.
"Tinha familiaridade com a proposta pedagógica,



a equipe de orientadores e a grade curricular", diz
ela, ao explicar por que procurou colocar as filhas
Laís, de 14 anos, e Heloísa, de f l, na mesma escola
em que leciona, em São Caetano do Sul, cidade do
ABC paulista. "Os professores também são obriga-
dos a passar por cursos quinzenais de capacitação
durante o ano, e por outros que possam surgir sobre
temas específicos."

Mesmo sendo professora da escola, Célia precisou
ficar três anos na fila para encontrar vagas para as
filhas, tamanha era a procura por parte dos mora-
dores da cidade. Mas além da qualidade de ensino,
ela admite, pesou em sua decisão o fato de poder
contar com maior folga no orçamento doméstico,

ao eliminar as mensalidades. Heloísa, que fica na
escola das 7 horas da manhã às 12h20, e participa
ainda de atividades promovidas no período da
tarde, está encantada atualmente com as aulas de
robótica, segundo a mãe. Além disso, tem à sua
disposição cursos paralelos de música, artes, dança,
informática e outros.

Embora não haja dados oficiais elucidativos sobre
os gastos familiares com educação no país, não é
difícil inferir que o ensino pago torna-se tão mais
oneroso quanto menor é o orçamento. Barão, da
Corus Consultores, afirma que já teve contato com
famílias que comprometiam até 30% da renda com
educação. Trata-se de um percentual bastante ele-
vado, pois há todas as outras despesas obrigatórias,
ligadas à saúde, alimentação, vestuário e moradia,
afora a necessidade de poupar para situações de
emergência e para a aposentadoria.

As estatísticas oficiais registram uma situação em
tese mais confortável, em média, mas pouco confiá-
vel por traduzir uma média entre os ensinos público
e privado. Na vida real, opta-se por um ou por outro.
De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares,
POF, de 2003, feita pelo IBGE, famílias com renda
acima de 6 000 reais no país gastam apenas 4,9% com
educação, incluindo mensalidades, livros e material
escolar. Em 2005, segundo outro levantamento do
IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios, PNAD, havia no país 43,9 milhões de estudantes
de mais de cinco anos de idade na rede pública,
contra apenas 10,4 milhões na rede privada.

De toda forma, para pais que eventualmente
alimentem um complexo de culpa por não poder
dar aos filhos um ensino pago, de qualidade supos-
tamente superior ao da rede pública, a psicanalista
e consultora Vera Rita de Mello Ferreira oferece um
lenitivo, ao afirmar que não está na escola a garantia
de uma carreira bem-sucedida no futuro. Segundo
ela, não há mais uma linha direta entre a gradu-
ação e o trabalho, como no passado, pois muitas
empresas já não fazem exigências relacionadas à
formação, preferindo valorizar as habilidades do
profissional para desempenhar a função em seu dia-
a-dia no trabalho. São as experiências adquiridas, os
estágios feitos, as viagens, as leituras e os trabalhos
voluntários que acabam tendo uma importância
muito maior que o diploma. "A escola é apenas
um complemento", diz Vera Rita. "A base emocio-
nal, transmitida pela família, é que vai ajudar no
trabalho em equipe, na adaptação à rotina diária,
nas frustrações e nos fracassos." Ela ressalta que o
aproveitamento será maior em lares com acesso à
informação, na forma de livros, jornal diário, revis-
tas e internet. E, claro, em que pais e filhos tenham
o hábito de conversar e trocar idéias. •


