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EDUCAÇÃO

Um aliado lúdico no combate à evasão escolar
Parceria entre ONGs e a prefeitura do Rio leva a mais de mil alunos a importância de manter os estudos
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● “Você tem só 16 anos, um fi-
lho, e parou no 8o- ano do en-
sino fundamental. Mas ainda
está em tempo de voltar para
a escola. Terminando seus es-
tudos, poderá se estabilizar e
oferecer um exemplo de vida
melhor para o seu filho”. Os
conselhos, dados por uma jo-
vem aluna de um colégio mu-
nicipal da Zona Norte do Rio,
fazem parte de uma carta es-
crita para uma amiga durante
uma etapa do projeto “As van-
tagens de permanecer na es-
cola”. A parceria entre a pre-
feitura do Rio e as ONGs Ju-
nior Achievement e Centro In-
tegrado de Estudo e Desenvol-
vimento Sustentado (Cieds)
tem sido uma forte aliada na
luta contra a evasão em áreas
violentas da cidade.

— O grande objetivo do pro-
jeto é fazer, de forma lúdica,
com que os estudantes enten-
dam que existe uma relação
direta entre educação, capaci-
tação e desenvolvimento pro-
fissional, que, por sua vez, es-
tá ligada diretamente ao nível
de renda. A ideia é mostrar
que existe relação entre esco-
la e a vida que eles estão so-
nhando — comenta a diretora-
executiva da Junior Achieve-
ment, Laura Mariani.

O programa foi aplicado
este ano em 21 unidades da
rede municipal do Rio, inte-
grantes do projeto “Escolas
do amanhã”, que leva uma sé-
rie de iniciativas de reforço
pedagógico a colégios locali-
zados em regiões violentas.
Foram atendidos 1.180 alu-
nos do 8o- e do 9o- anos do en-
sino fundamental, e a pers-
pectiva é dobrar a quantida-
de no ano que vem.

De acordo com a Secretaria
Municipal de Educação, a taxa
de evasão escolar fechou 2010
em 3,26% nas 151 unidades
consideradas “Escolas do
amanhã”. Em 2008, o índice
era de 5,1%.

Alunos projetam
rendimentos
● No “As vantagens de perma-
necer na escola”, duplas de vo-
luntários, capacitados pela Ju-
nior Achievement, passam cer-
ca de quatro horas em sala de
aula para cumprir as cinco eta-
pas previstas no programa. No
primeiro módulo, os orientado-
res contam suas experiências
profissionais para falar sobre
êxito. O segundo é o que mais
chama a atenção dos estudan-
tes: o jogo das Grandes Deci-
sões. Em cada casa do tabulei-
ro, os participantes têm de es-
colher se tomam o caminho da
sala de aula ou preferem deixá-
lo em segundo plano. Quanto
mais estudos, mais evolução.

— Passei para o 1o- ano do
ensino médio. Ainda falta tem-
po para o vestibular, mas par-
ticipar dos jogos do programa
me fez entender que podemos
realizar nossos sonhos. O im-
portante é nunca desistir e se-
guir em frente. As atividades
fizeram com que eu pensasse
no futuro — afirma Elaine
Araújo de Lacerda, 15 anos,
aluna do 9o- ano do ensino fun-
damental do Colégio Munici-
pal Bernardo de Vasconcelos,
na Vila Cruzeiro, que nasceu
na comunidade e pode ser a
primeira pessoa da família a
ingressar numa faculdade.

Na terceira etapa do progra-
ma, os alunos montam uma
projeção de orçamento basea-
da na renda que teriam se dei-
xassem a escola com o ensino
fundamental incompleto. E
comparam os prováveis rendi-
mentos se continuarem estu-
dando. O quarto módulo é vol-
tado para um modelo de plane-
jamento profissional da carrei-
ra que o estudante sonha se-
guir. Por fim, há um debate, e os
participantes escrevem uma

carta para um amigo que tenha
deixado os estudos, pedindo
para ele repensar sua decisão.

A secretária municipal de
Educação do Rio, Claudia Cos-
tin, ressalta que o projeto se
encaixa numa filosofia que co-
meçou nas “Escolas do ama-
nhã” e agora já está sendo de-
senvolvida amplamente em to-
das as unidades, do 6o- ao 9o-

anos do ensino fundamental: a
pedagogia do sonho.

— É natural que cedo as
crianças e os jovens pensem
em ter profissões, como joga-
dor de futebol, cantora ou
atriz. Mas mostramos que
mesmo para realizar esse so-
nho é preciso estudar, se infor-
mar, pesquisar sobre o que es-
tá associado a ele. A partir do
6o- ano, temos um exercício
chamado “Sonho por de-
graus”, em que ensinamos o
aluno a pesquisar sobre a pro-

“Olha, amiga. Não saia da escola. Quem
estuda, no futuro, tem um ótimo emprego,
ganha mais e tem mais oportunidades.
Pense melhor. Por favor, espero que tome a
decisão certa
Aluna de escola da Cidade de Deus, em carta para colega que abandonou
os estudos

ESCOLA COM QUE EU SONHO
Laura Mariani • diretora-executiva da Junior Achievement

Educação empreendedora
● A escola com que eu sonho é uma
escola que prioriza as relações e a força
criativa da colaboração, privilegiando o
aprendizado através da comunicação e
da troca de experiências, para a
construção conjunta de sonhos e
planos, realizando a sua intenção de
despertar o entusiasmo contínuo de
conhecer-se e de conhecer o outro.

Que estimule o protagonismo no
aprender e no ensinar. Que em sua
pratica diária incentive a capacidade de
integrar valores através do agir, do
debate reflexivo e da curiosidade
espontânea.

Que as atividades e seus conteúdos
sejam desafios saudáveis, vivências, jogos
e dinâmicas para aprender, praticando, em
um espaço de inovação intensa, um
permanente laboratório de pesquisa, de
experiência, de elaboração e de realização,
devolvendo seus resultados para a
sociedade e para o planeta.

A escola com que sonho propõe a
responsabilidade e a participação em
âmbito social, ambiental e econômico.

Divulgação

Pensa grande, sugere, interage e
comunica em busca de estabelecer
novas relações locais e globais. Convida
à ação consciente, promove a educação
empreendedora, oferecendo as
ferramentas do mundo para a realização
de sonhos.

Fotos de Marco Antônio Cavalcanti

fissão e mostramos a funcio-
nalidade da escola para isso
— diz Costin, acrescentando
que este ano, pela primeira
vez, estudantes da rede fize-
ram um juramento de concluir
o ensino médio e buscar a uni-
versidade durante as cerimô-
nias de formatura do ensino
fundamental.

O “As vantagens de perma-
necer na escola” foi realizado
em parceria com o Cieds por-

que a instituição já vinha rea-
l izando, em unidades em
áreas de risco, o projeto
“Bairro educador”, que leva
uma série de iniciativas de in-
tegração com a comunidade
para os colégios.

Os projetos que estão sen-
do levados para os colégios
em regiões violentas têm dado
resultado: nas provas bimes-
trais feitas pela prefeitura do
Rio, o rendimento já se aproxi-

ma do resto da rede. No 9o-

ano, na avaliação do terceiro
bimestre deste ano, por exem-
plo, a média geral foi de 4,6 na
rede. Nas “Escolas do ama-
nhã”, foi de 4,4.

A ONG Junior Achievement
ainda está aberta a voluntá-
rios que queiram participar do
projeto contra a evasão. As in-
formações sobre inscrições
podem ser obtidas no site
www.jarj.org.br. ■

ALUNOS DO Colégio

Municipal Bernardo de

Vasconcelos, na Vila

Cruzeiro, divertem-se

com o jogo das

Grandes Decisões; a

estudante Elaine

Araújo de Lacerda diz

que o programa a fez

entender que é

possível realizar os

sonhos

“Eu não sei por que você fez isso. Não estou
aqui para te julgar jamais, mas quero que
volte atrás na sua decisão. Parar de estudar
foi o pior erro que você cometeu, parou
para fazer nada, ficar à toa na vida. Não
sabe o mal que você fez.
Trecho de carta de aluna de uma escola de Bangu

“Meu primo, no colégio tive um projeto que
ensinou aos alunos sobre as oportunidades
de emprego. Mas só teremos oportunidades
na vida se estudarmos. Por isso, deixo essa
recomendação: volte a estudar e você terá
um futuro bem melhor.
Trecho de carta de aluna de escola municipal no Caju
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 4.




