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PROMOÇÃO CVC / TAM
ESTADOS UNIDOS

Prezado cliente: promoção válida para compras de 29/agosto a 01/setembro apenas para os destinos Miami, Orlando e Nova York.
Período de aplicação: embarques de 29/agosto com retornos até 15/dezembro. Os descontos poderão sofrer variação de acordo
com a localidade de embarque do passageiro. Permanência mínima nos destinos de 4 dias e máxima de 30 dias. Reservas na classe
S nos trechos internacionais e classe N nos trechos domésticos, sujeitas a disponibilidade. Crédito sujeito a aprovação. Preços não
incluem taxas de embarque, segurança e combustível. Preços válidos para embarques em São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas
com hospedagem em apartamento quádruplo. Preços calculados base câmbio US$ 1,00 = R$ 1,92 sujeito a reajustes.  *Pontuação
no Programa Fidelidade com passagem aérea grátis a ser fornecida pela TAM, de acordo com regras do seu Programa Fidelidade.

ou 1 real de entrada + 8x sem juros de 183 reais
Preço por pessoa em apartamento quádruplo.

ou 1 real de entrada + 8x sem juros de 213 reais
Preço por pessoa em apartamento quádruplo.

De: R$ 2.031

Miami
Pacotes de 4 dias incluindo passagem aérea de ida

e volta em vôo diurno, voando TAM + 3 diárias no

Hotel The Mimosa Miami Beach, com café da manhã

continental + seguro-viagem + passagem grátis

conforme Programa Fidelidade TAM*.

ou 1 real de entrada + 8x sem juros de 180 reais
Preço por pessoa em apartamento quádruplo.

Por: 1.441 reais

Flórida Fly and Drive
Pacote de uma semana incluindo passagem aérea

de ida e volta para Miami em vôo diurno voando

TAM + 6 diárias no Hotel Travel Lodge International

Drive com café da manhã continental + 1 semana de

aluguel de carro com quilometragem livre + seguro-

viagem + passagem grátis conforme Programa

Fidelidade TAM*.

ou 1 real de entrada + 8x sem juros de 182 reais
Preço por pessoa em apartamento quádruplo.

De: R$ 1.822 Por: 1.457 reais

Orlando Flash
Pacotes de 4 dias incluindo passagem aérea ida e

volta voando TAM + 3 diárias no Hotel Travel Lodge

International Drive com café da manhã continental

+ seguro-viagem + passagem grátis conforme

Programa Fidelidade TAM*.

De: R$ 1.838 Por: 1.465 reais

Nova York
Pacote de 4 dias incluindo passagem aérea de ida

e volta voando TAM em vôo diurno + 3 diárias no

Hotel Radison Martinique, no coração de Manhattan

+ seguro-viagem + passagem aérea grátis conforme

Programa Fidelidade TAM*.

De: R$ 2.599 Por: 1.745 reais

Neste sábado, domingo, segunda e terça-feira, a CVC
vai oferecer aos seus clientes pacotes de viagem voando
TAM com até 25% de desconto nas passagens aéreas em
classe econômica para Miami, Orlando e Nova York e em

classe execu�va para Miami e Orlando.

Plantão hoje: das 9 às 15 horas, ligue 2146-7011 e 3074-3500. 

Após as 12 horas, atendimento nos melhores shoppings.

Acesse cvc.com.br/estadosunidos e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

CristinaCanto
Pesquisadora
“É a importância que se dá ao
ensino e o esforço
desprendido para isso que
geram os bons resultados. É
isso que precisa ser
transmitido para a população”

MauroAguiar
Diretor Bandeirantes
“Muitas famílias fazem
grandes esforços para pagar a
mensalidade. Cortam outros
gastos, reduzem o lazer, tudo
para poderem dar uma
educação boa para os filhos”

Valoresajudamnipo-brasileiros
Estudomostra que fama de japonês como aluno aplicado é justificada porque ele busca ascensão social pelo ensino

Simone Iwasso

Pelo senso comum, descenden-
tes de japoneses são estudio-
sos, disciplinados, vão bem na
escola, passam no vestibular
com mais facilidade e, em boa
partedos casos, têmafinidades
com as carreiras de exatas. De
acordo com pesquisa feita com
dadosdaUSPeUnesp,o imagi-
nário popular não está distante
darealidade–de1,2%dapopula-
ção da cidade de São Paulo, os
descendentes de japoneses são
menos de 4% nos inscritos no
vestibular, mas representam
cerca de 15% nos aprovados.

Nascarreirasmaisconcorri-
das,comoMedicinaeEngenha-
ria, eles chegam a representar,
em média, 15% e 20% dos estu-
dantes matriculados, respecti-
vamente. A explicação para es-
serendimento,aindasegundoa
pesquisa, está relacionada com
fatores culturais e motivacio-
nais, comoaaltavalorizaçãodo
conhecimento e do ensino for-
mal entre essas famílias.

“O levantamento nos dados
dosvestibularesconfirmaasen-
sação que todo mundo tem,
mas nunca comprova, que é a
de que esses estudantes têm
umdesempenhodiferenciado”,
explicaaautoradapesquisafei-
ta na Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo
(USP), Cristina Canto. “E nos-
so trabalho relaciona esse de-
sempenhocomavalorizaçãodo
ensino, característica dos imi-
grantes japoneses, e comabus-
cadeascensãosocialeeconômi-
ca pormeio da educação”, diz.

Dessemodo, ao ainda carre-
garemalgunsvalorestransmiti-
dos pela primeira geração de
imigrantesjaponeses,comodis-
ciplina,respeitoàhierarquia,es-
forço e dedicação, as famílias
atuais tambémmantêmosenti-
mentodequeamelhormaneira
de ascender economicamente é
pormeio da educação. “Isso faz
com que esses alunos atuem
comempenhoemproldessepro-
jeto de vida”, avalia Cristina.

A grande contribuição de
uma avaliação como essa, para
ela,émostrarqueomaisimpor-
tante para um bom desempe-
nho escolar é a vivência em um
ambiente que valoriza essa ati-
vidade. “Éa importânciaque se
dáaoensinoeoesforçodespren-
dido para isso que geram os
bonsresultados.É issoquepre-
cisaser transmitidoparatodaa
população para que os níveis
educacionais do País avan-
cem”, conclui a pesquisadora.

HERANÇA
ParaMauro Aguiar, diretor do
Colégio Bandeirantes, um dos
mais tradicionais da cidade e
um dos preferidos dos japone-
sas, as famílias nipo-brasileiras
sentem que o melhor que po-

demdeixarparaseus filhosé
aeducação. “Muitas famílias
fazemgrandesesforçospara
pagar a mensalidade. Cor-
tam outros gastos, reduzem
o lazer, tudo para poderem
dar uma educação boa para
os filhos”, afirma.Ele dizque
ocolégio, por colocar oméri-
to em primeiro lugar, costu-
maserescolhidoporessasfa-
mílias. “Não é exclusivo das
famílias com ascendência
oriental, mas é característi-
co delas.”

Como resultado, segundo
dadosdoIBGE,28%dosnipo-
brasileiros completaram o
curso superior, enquanto a
médianacionalestáemapro-
ximadamente 8%. A média
de escolaridade da popula-
ção brasileira total é de 4,7
anos; a das pessoas brancas
éde5,6;eadosdescendentes
de orientais, de 8,1 anos.

Entre os estudantes, o
quemais aparece são os sen-
timentosde obrigação e gra-
tidão,quegeramanecessida-
dede retribuir o investimen-
todasfamílias.“Meuspaisse
formaram na USP, sempre
acharam importante fazer
uma faculdade boa, estudar
para isso. Eles nunca cobra-
ram diretamente, mas sem-
preficouimplícito”,contaPlí-
nio Kenzo, de 18 anos, do 2º
anodeMecatrônicadaEsco-
la Politécnica da USP (Poli).
Eleestudahojecompelome-
nos outros seis alunos nipo-
brasileiros que cursaram a
mesma escola no ensinomé-
dio epassaramnovestibular
na primeira tentativa.

William Konishi, de 20
anos, aluno do 3º ano de En-
genharia Civil da Poli, conta
queamãetrabalhoucomoen-
fermeira emumbomcolégio
paraqueostrêsfilhospudes-
sem estudar lá. “Sempre es-
tudeisozinhoemesintoretri-
buindo o esforço dela.”

Na análise do professor
doInstitutodeMatemáticae
Estatística da USP Sergio
Oliva a disciplina ajuda a su-
peraremomedodamatemá-
ticaprovocadopormauspro-
fessores. “Adisciplina talvez
ajude a superar os medos
que os professores fracos de
matemática impõem”, diz.
Novamente, como defende
Cristina,éoesforçoquesupe-
ra as dificuldades. ●

RESPONSABILIDADE–William Konishi (2.º, da E para a D) foi aprovado na Poli-USP e sente que retribui o esforço da mãe por sua educação
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Dados de USP e
Unesp mostram
que eles são 15%
dos aprovados
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Enquantoarealidadeexterioré
frágil e vulnerável, capaz de
ruiraqualquermomentoporfu-
racões, maremotos, terremo-
tos e mudanças de temperatu-
ra, o conhecimento e a instru-
ção são perenes e permanecem
com a pessoa, aonde quer que
elavá.Essepensamento foires-
ponsávelpelavalorizaçãoeuni-
versalização do ensino no Ja-
pão. Consequentemente, esse
entendimento veio ao Brasil
com os imigrantes, segundo a
pesquisadora Luiza Mitiko Ca-
macho, da Universidade Fede-
ral doEspíritoSanto, autorade
umatesesobreaculturadosni-
po-brasileiros.

Parase teruma ideia,nopri-
meirogrupodeimigrantesjapo-
nesesquechegouaoPaís,ataxa
de pessoas analfabetas era de
2,1%; no segundo, de0,3%.Mui-
tos vieram na expectativa de

continuar os estudos aqui e,
na chegada às zonas rurais,
começaram a construir as
primeiras escolas japonesas
– mecanismo por meio do
qual acreditavam que as
crianças aprendiam as re-
gras de convívio social.

“Meu pai se formou em
universidade pública e sem-
predizia que o sonhodomeu
avô era o neto estudar na
USP”, contaFábioNukui, de
19 anos, aluno do 2º ano de
Mecatrônica da Poli. “Você
cresce com isso. É como se
você ir mal na escola fosse
uma vergonha e os deixaria
muito desapontados.” Ele
conta que, das duas irmãs
mais novas, uma também já
passounamesmauniversida-
de e a outra está terminando
o ensinomédio e deve seguir
o caminho dos irmãos. ● S.I.
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 ago. 2009, Primeiro Caderno, online.




