
U I A D O POR um profes
sor, um grupo de meni
nos aprende sobre raízes e 
plantas durante uma aula 
ao ar livre. Há poucos me
tros, protegido por um 
bosque preservado, outro 

grupo, só de meninas, estuda o que existe 
dentro das sementes. O ambiente escolar, 
aparentemente paradisíaco, ecoa regras 
do passado: na Escola do Bosque/Manan
ciais, meninos e meninas brincam, co
mem e estudam totalmente separados. 

Localizada em um bai r ro de classe 
média alta em Curitiba, a escola funcio
na desde 2010, regida por uma proposta 
polêmica, a educação diferenciada por 
gênero. Também chamada de "educa-

ção personalizada", a metodologia se
gue uma lógica simples: homens e mu
lheres são diferentes biologicamente e 
devem receber estímulos distintos para 
uma melhor aprendizagem. 

Na prática, alunos e alunas recebem o 
mesmo conteúdo pedagógico, mas nun
ca se cruzam. Separados das 8 e meia da 
manhã às 4 e meia da tarde, as 35 crian
ças de 6 a 11 anos ocupam dois prédios 
em um terreno de 37 mil metros quadra
dos. As 14 meninas estudam mais afas
tadas da entrada principal, em uma ca
sa adaptada para receber as turmas do 
primeiro ao terceiro ano do Ensino Fun
damental. Um bosque encarrega-se de 
deixá-las longe dos olhos dos 21 meni
nos que ocupam um prédio de dois an

dares, em turmas do primeiro ao quin
to ano. Os professores também são sepa
rados por sexo: mulheres dão aula para 
meninas e homens, para meninos. 

De acordo com Valdir Fernandes, dire
tor de formação da Escola do Bosque, a 
proposta não é segregacionista ou con
servadora. "O objetivo é o rendimento 
acadêmico. É uma proposta de vanguar
da." Os adeptos da educação diferencia
da acreditam que homens e mulheres se 
desenvolvem em ritmos distintos. "A me
nina está dois anos na frente. Se você pe
ga um menino e uma menina e tenta al
fabetizá-los da mesma forma, isso acaba 
prejudicando a menina. Geralmente, nu
ma escola mista, o professor vai nivelar 
por baixo. Aqui você pode desenvolver ao 
máximo cada um dos sexos." Para a pes
quisadora da Faculdade de Educação da 
USP, Marília Carvalho, a separação é de
sastrosa, principalmente quando se pen
sa em educação em sentido mais amplo. 
"Vivemos na era da diversidade e da de
fesa de que o respeito à diferença deve ser 
aprendido desde cedo. Se há alguma di
ferença, de origem biológica ou sociocul-
tural, entre meninos e meninas, ela deve 
ser enfrentada ensinando a cada um a co
nhecer e respeitar o outro", analisa. 

Além da separação por gênero e do 
sistema de preceptor ia , em que cada 
aluno teria a atenção de um professor, a 

religião é uma das marcas da Escola do 
Bosque. Há imagens de santos nas salas, 
orações antes e depois das refeições, au
las semanais (opcionais) de catecismo e, 
a pedido dos pais, encontros frequentes 
com um sacerdote do Opus Dei. 

Comuns até o começo do século pas
sado, os estabelecimentos single-sex per
deram espaço no Brasil desde que as es
colas públicas passaram a ser mistas, em 
1950. Hoje, de acordo com dados do Cen
so Escolar de 2010, existem 612 escolas 
sob regime não misto no Brasil. No resto 
do mundo, entretanto, o movimento tem 
crescido. São 240 mil escolas não mistas 
em 70 países. Nos Estados Unidos e na 
Inglaterra há, inclusive, escolas públicas 
com esse regime. Em São Paulo, o grande 
exemplo de escola diferenciada por gêne
ro era o Colégio Catamarã, que funciona
va também em tempo integral, em unida
des nos bairros do Itaim e Ibirapuera. 

Tanto o Catamarã quanto a Escola do 
Bosque seguem uma metodologia desen
volvida pelo espanhol Victor García Hoz, 
cujas ideias são difundidas principalmen
te pela organização Fomento de Centros 
de Ensenanza (Fomento de Centros de 
Ensino, em espanhol). Com sede em Ma
dri, na Espanha, a instituição é ligada à 
organização católica Opus Dei, que, de 
acordo com o site oficial, ajuda a manter 
viva a identidade cristã dos colégios. Ape-
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sar de ainda seguir a metodologia do Fo
mento de Centros de Ensenanza, o Cata
marã já não separa mais suas turmas por 
sexo. De acordo com a assessoria de im
prensa, o perfil da escola mudou. A esco
la não quis, porém, se pronunciar sobre 
o motivo da mudança ou divulgar a data 
em que deixou de ser diferenciada. 

Em Curitiba, a Escola do Bosque é 
mantida pela Associação de Educação 
Personalizada (AEP), descrita como um 
grupo de pais, conhecedores da educa
ção personalizada, que estavam descon
tentes com as opções na cidade e decidi
ram criar seu próprio estabelecimento de 
ensino. Sobre a presença do Opus Dei, o 
grupo de coordenadores confirmou que 
a escola recebe orientações da prelazia da 

organização religiosa. Negaram, porém, 
que o Opus seja dono do lugar. 

Mãe de dois meninos e uma menina 
matriculados na escola, a assistente social 
Ozana Nadalim desembolsa 1.350 reais de 
mensalidade para cada um dos filhos. Na 
opinião de Ozana, o investimento vale a 
pena. "A Escola do Bosque me atraiu jus
tamente por entender que a menina tem 
interesses diferentes do menino." 

Diretora da unidade feminina, Lélia de 
Melo afirma que as alunas estão satisfei
tas com o ambiente exclusivamente fe
minino. "Às vezes, quando os meninos 
se aproximam muito durante as aulas de 
campo, elas perguntam: 'O que eles es
tão fazendo aqui?'" Segundo ela, por se 
desenvolverem em tempos diferentes, 
meninas e meninos acabam competin
do e se atrapalhando. "O clima aqui não 
é repressor, pelo contrário, é muito ale
gre", garante. Além disso, analisa a di
retora, em turmas homogêneas sexual
mente, as meninas teriam mais chances 
de se interessar por matemática e lógica, 
ao passo que os meninos se envolveriam 
com línguas ou teatro, sem correr o ris
co da competição ou da pilhéria do sexo 
oposto. Cláudia Vianna, professora da 
Faculdade de Educação da USP, refuta 
essa tese. "Se você tiver uma turma mis
ta e incentivar que os meninos apren
dam português e as meninas aprendam 
matemática, sem estimular a competi
tividade, eles também vão aprender. Eu 
acho que é um equívoco, principalmen
te em nome do desempenho escolar." 
Especialista na questão de gênero na es
cola, Marília Carvalho completa: "Não 
há comprovação em larga escala de que 
essa separação seja melhor mesmo para 
a aprendizagem. Em geral, os exemplos 
utilizados para comprovar isso envol
vem múltiplos outros fatores que podem 
ter levado a um melhor resultado em tes
tes, como a atenção individualizada que 
essa escola de Curitiba promete". 

Embora eloquentemente defendida 
pelos pais, professores e coordenado
res pedagógicos da Escola do Bosque/ 
Mananciais, a proposta da educação di
ferenciada não parece ter ficado muito 
clara para quem mais interessa: as pró
prias crianças. Ao fim do dia, em tom de 
curiosidade, uma das três meninas sen
tadas na sala do primeiro ano do Ensino 
Fundamental, segredou: "Você já desco
briu por que só estuda menina aqui?" 
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