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Quando o Instituto Coca-Cola Brasil decidiu investir num programa que valorizasse os jovens e 
evitasse a evasão escolar, foi bater na porta da Idra (Intercultural Development Research 
Association), ONG americana voltada a projetos educacionais. Maria Robledo Montecel é a 
pedagoga que criou o Programa de Valorização do Jovem, que há dez anos já beneficiou 20 mil 
estudantes de 48 escolas do Rio e São Paulo. 
 
O GLOBO: Como se consegue diminuir a evasão escolar? 
 
MARIA MONTECEL: Principalmente elevando a auto-estima dos estudantes. É o que o 
Programa de Valorização do Jovem faz: os estudantes mais problemáticos são os que se 
tornam tutores dos menores. Quando o aluno tem problemas, em vez de alijá-lo, faça um 
programa para que ele possa contribuir para a escola. 
 
O GLOBO: Como surgiu a idéia? 
 
MONTECEL: Em 1984 percebemos que muitos dos alunos problemáticos dos Estados Unidos 
não estavam conectados com a escola. E inventamos um programa que possibilitasse às 
crianças sucesso também dentro da sala de aula. Todo nosso trabalho é para que haja 
igualdade de oportunidade não só para bons alunos como para os que estão à margem. 
 
O GLOBO: É um desafio fazer parceria com o setor privado? 
 
MONTECEL: Antes de mais nada, é preciso assegurar que os dois tenham a mesma meta. E 
cada um tem que fazer aquilo que sabe fazer. 
 
O GLOBO: Há autores que defendem que para viabilizar o crescimento econômico 
deve-se apostar na educação técnica. O que a senhora acha disso? 
 
MONTECEL: Tenho que contestar Historicamente, a educação técnica dentro dos Estados 
Unidos tem sido uma educação de segunda classe. Ou seja: a educação acadêmica, que dá 
oportunidade de negócios, fica para quem já tem oportunidades. Então, os grupos carentes 
ficam ainda mais carentes por falta de oportunidade e os que têm passam a ter mais porque 



têm oportunidade de sobra. A educação e a economia estão intimamente ligadas em qualquer 
país. O desafio é ter uma educação para todos. 
 
O GLOBO: Você faz programas para melhorar a educação e ainda vê muitos jovens 
nas ruas, desassistidos. Como vê isso?  
 
MONTECEL: Não queremos dizer que a resposta para todos os problemas educacionais será 
pôr metade dos estudantes tomando conta da outra metade, isso seria ridículo. Mas nosso 
programa tem excelentes resultados, é inegável. O que é preciso é fazer muito mais a nível de 
recursos de política, de treinamento de professores. 
 
O GLOBO: Pagando bem aos professores, por exemplo? 
 
MONTECEL: Quanto a isso, nos Estados Unidos temos um problema sério: as escolas de 
poucos recursos pagam menos aos professores do que as que têm mais recursos. Cria-se 
assim uma bola de neve: os professores não se atualizam e, com isso, dão menos 
oportunidades aos alunos do que os outros, de melhores escolas. A desigualdade começa aí e 
o resto da vida dessas pessoas será marcado. 
 
O GLOBO: Isso acontece aqui no Brasil também... 
 
MONTECEL: Sim, mas agora já sabemos que as coisas não podem ser assim. Nos Estados 
Unidos há um estudo provando que o Programa de Valorização do Jovem, que tem 25 anos lá 
e dez aqui, e já beneficiou mais de cem mil alunos, trouxe um lucro de US$ 2 bilhões. 
 
O GLOBO: De que maneira este lucro foi computado? 
 
MONTECEL: Porque os estudantes que têm a auto-estima elevada e não fogem da escola 
tornam-se adultos capazes de ganhar dinheiro, trabalhar, pagar impostos. E não dão prejuízo 
ao governo, como podem dar os que estão na linha do risco.   
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