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ESCOLA NÃO TEM PORTÃO NEM BE-

del, e o uniforme não é obrigatório.
A liberdade pouco comum em colé-

gios públicos de ensino médio pode ser um
dos segredos da melhor escola pública do
país, o Colégio de Aplicação da Universida-
de Federal de Viçosa (Coluni), no interior
de Minas Gerais. Ele ficou em quinto lugar
na lista geral do Exame Nacional de Ensino
Médio (Enem), divulgado na quinta-feira
passada. É a melhor colocação de uma es-
cola pública. O sucesso dos alunos que fize-
ram a prova nacional - média 88,7 - parece
indicar um caminho para a tão necessária
melhora do ensino público no país. Infeliz-
mente, não é bem assim. O Coluni faz parte
de um tipo muito especial de colégios, os
ligados a universidades (leia o quadro). As
quatro melhores escolas públicas do país
são desse tipo. Na lista das 20 melhores
escolas públicas, só há colégios de aplica-
ção de universidades ou escolas técnicas
e militares - que contam com recursos
inacessíveis às escolas convencionais das
redes estadual e municipal, onde estu-
dam 80% dos alunos.

a maioria das escolas
parecida com essa elite do ensino públi-
co? O Coluni funciona dentro do com-
pus da universidade, uma das melhores
do país. O professor de Biologia atribui
o sucesso aos 1.200 hectares de área de
preservação ambiental onde os alunos fa-
zem pesquisas. O de Física afirma que seu
trunfo é o laboratório da universidade.
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Qualidades como essas atraíram o calouro
João Paulo Nacarate, de 15 anos. Ele trocou
um bom colégio particular na cidade mi-
neira de João Pinheiro por uma vida quase
universitária a mais de 630 quilômetros de
casa. "Sou cobrado e tratado com a liberda-
de de um estudante de graduação", afirma.
"Esse é um dos segredos da minha escola."

Há outros fatores que explicam o sucesso,
bem menos secretos que esses. Um deles é
apostar no salário e na dedicação dos profes-
sores. No Coluni, eles ganham de R'$ 2.300 a
R$ 5.800. A rede federal, da qual fazem parte
os colégios de aplicação e alguns militares e
técnicos, paga em média duas vezes e meia
mais que a rede estadual e quase cinco vezes
mais que a rede municipal. Isso permite que
boa parte dos professores federais se dedi-
que a um colégio só- o que é raro entre as
escolas no pais, mesmo as particulares. Um
efeito da dedicação exclusiva é mais tempo
para preparar as aulas e orientar os alunos
no período extraclasse. Mas apenas 0,5%
dos alunos estuda na rede federal.

Colégios ligados à universidade se bene-
ficiam ainda das regras do ensino superior.
"Os professores são selecionados por con-
curso e estimulados a melhorar seu grau
de instrução'", diz Eunice Bohnenberger,

diretora do Coluni. Eles são
ainda avaliados a cada dois
anos pelo desempenho em
sala de aula e também pela
produção acadêmica. Nas
escolas técnicas, os profes-
sores geralmente também
têm dedicação exclusiva,

Além disso, nas escolas
de aplicação das universi-
dades, os alunos são trata-
dos como universitários.
"Quando achamos que eles têm condições,
indicamos bibliografia de nível superior",
diz Hélio Paulo Pereira Filho, professor de
Biologia do Coluni. O intercâmbio com a
universidade toma as aulas mais atraentes.
Urn exemplo de como a vida universitária
se mistura à rotina acadêmica do colégio é
o projeto de julgamento do colesterol, pro-
posto pelo professor de Biologia. Os alunos
se dividem entre promotores, advogados de
defesa e testemunhas. Pedem ajuda para os
alunos de Direito para montar o julgamen-
to. Marcam encontros com os estudantes de
Bioquímica para entender questões especí-
ficas do efeito do colesterol no organismo.
"Eles já vivem a experiência universitária
no colégio", afirma Pereira Filho. Escolas

de universidades também
contam com a infra-estru-
tura do compus. "Raramente
faltam espaços equipados
para colocar as idéias em
prática", diz José Carlos Alves
de Souza, coordenador-ge-
ral do Colégio de Aplicação
da Universidade Federal de
Pernambuco (Cap/UFPE),
que ficou em segundo lugar
nacional na rede pública.

Outro fator que explica o sucesso dessas
escolas não tem a ver diretamente com a
qualidade do ensino: é a seleção dos alunos.
Para entrar, é preciso ser aprovado em um
vestibulinho tão ou mais disputado que o
próprio vestibular da universidade. No Co-
luni, de Viçosa, a relação candidato-vaga
chega a 13 para l, proporção maior que em
70% dos cursos da universidade. Essa sele-
ção atrai os melhores alunos da região. No
Cap/UFPE, todos os estudantes vieram de
escolas privadas. "Com estudantes acima
da média, é fácil conseguir bons resulta-
dos", diz o especialista em política educa-
cional Romualdo Portela, da Universidade
de São Paulo (USP). Selecionar os melho-
res pode ajudar. Mas não explica tudo.
Primeiro porque algumas não selecionam
pelo mérito. Na Escola de Aplicação da
USP as vagas são destinadas aos filhos de
funcionários. As que sobram são sorteadas
entre os inscritos. Além disso, essas escolas
federais são disputadas justamente porque
têm fama de qualidade. "Tudo começou
porque oferecemos professores qualifica-
dos. Com isso, a escola passou a se destacar
e a concorrência para entrar ficou rnaior",
diz Souza, do Cap/UFPE.

Seria possível tornar a rede pública tão
boa quanto essas escolas de primeira linha?
Provavelmente sim, mas não com melhoras
pontuais. Seria preciso um investimento
pesado. Quanto? Ninguém arrisca uma
conta, mas alguns exemplos bem-sucedi-
dos dão pistas. O Brasil hoje gasta R$ 72
bilhões, ou 3,3% do PIB, com ensino bási-
co. A Coréia do Sul passou as últimas duas
décadas investindo 10% do PIB em educa-
ção, praticamente tudo no ensino básico. O
país, que tinha problemas de alfabetização,
baixa taxa de conclusão do ensino médio
e pouco acesso ao ensino superior, hoje
compete com o Primeiro Mundo.
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