
Quanto deveria custar uma es-
cola que tem quadras poliespor-
tivas, pista de skate, nutricionis-
ta, ambulatório médico, salas
de aula sob árvores, dentista,
psicólogo, convênio com escola
de natação, biblioteca, almoço
gratuito, marcenaria, laborató-
rio de informática e até mesmo
circo (sim, aquele com lona co-
lorida)? Pois o que paga a Esco-
la Projeto Âncora, uma institui-
ção privada com fins públicos,
localizada em Cotia (SP), é mui-
ta dedicação, trabalho voluntá-
rio e filantropia empresarial.
Além de uma crença: a escola
precisa ser diferente para aten-
der a demanda dos alunos.

“Quem disse que para apren-
der o aluno precisa ser encarce-
rado em uma sala com janelas al-
tas, uniforme e sinal?”, pergun-
ta Regina Steurer, diretora so-
cial da entidade e viúva de Wal-
ter Steurer — empresário faleci-
do em 2011, que fundou em
1995 o Projeto Âncora com o de-
safio de transformar a realidade
de crianças e adolescentes, ti-
rando-os das ruas por meio de

atividades educacionais, cultu-
rais, artísticas e esportivas, que
complementassem a escola.

Hoje, já na segunda fase, com
uma escola integral para 180 alu-
nos (além de 220 na creche e ou-
tros projetos educacionais) do
ensino fundamental I (a partir
de 6 anos), o Projeto Âncora es-
tá em linha com os sonhos mais
altos de Wagner Steurer.

“Há oito anos, queríamos
transformar o projeto em esco-
la, porque tínhamos a sensação
de estar ‘enxugando gelo’. A
criança ficava só três horas com
a gente, não era o suficiente”,
conta Regina. A escola funciona
em dois turnos: das 8h até as
12h, e das 13h às 17h. Fora do ho-
rário regular, os alunos fazem
atividades complementares. As
crianças são selecionadas na re-
gião, entre famílias com renda
de até 3 salários mínimos.

Os sonhos não param por aí.
A escola quer se tornar formado-
ra de educadores. “Nunca va-
mos conseguir atender todos,
por isso queremos estender nos-
sos tentáculos para as demais es-
colas públicas.” E qual o diferen-
cial do projeto Âncora? “Na ver-
dade, não queremos nada de-

mais, só colocar na prática a teo-
ria que está na legislação brasi-
leira”, afirma Regina. “E o fer-
mento para isso é a pedagogia
do amor ou da dignidade, como
outros preferem. Isto significa
tratar o aluno de forma respeito-
sa, digna”, explica.

Em 2013, estima-se a abertu-
ra de mais 30 vagas correspon-
dentes ao sexto ano do ensino
fundamental II, para estudantes
de 11 anos. A perspectiva é de
que a cada ano uma nova série
seja incluída na grade escolar. E
se depender do educador José
Pacheco, que assumiu neste ano
a gestão pedagógica do projeto,
o ensino médio virá logo a se-
guir. A maior dificuldade para
dar andamento aos projetos é o
orçamento apertado.

O Projeto Âncora vive de
doações de pessoas físicas e ju-
rídicas. Nesta semana, foi lan-
çada a campanha “Você que é
Âncora, puxe a corrente”, cria-
da pela TônicaMIX, que visa
mobilizar a sociedade na busca
de novos colaboradores finan-
ceiros. Mas e quanto custa está
escola? Entre R$ 350 e R$ 500
cada aluno. É um preço baixo
por um sonho. ■

QUATROPERGUNTASA...

A escola que puxa uma
corrente de sonhos

O educador que começou sua
carreira há 30 anos na Escola
da Ponte, em Portugal, com
a implantação de uma ousada
filosofia de ensino inclusivo,
assessora 54 municípios no
Brasil e desde janeiro está
à frente do Projeto Âncora,
em Cotia (SP). Ele afirma que
a escola vive uma questão de
“interdependência ou morte” e
que os governantes sabem disso.

Dadas as condições atuais da
escola pública, o que faz uma
pessoa querer ser educador?
Existe duas formas de se tornar
professor, por vingança ou por
amor. Eu tenho formação em
engenharia e decidi me tornar
professor por vingança. É fato
que fiquei na profissão por amor,
mas jurei que nenhum aluno
passaria pelas situações de
exclusão e humilhação que
eu passei. Para isso, eu tive
de aprender a ser diferente.
O que é uma obrigação de todos
os professores e das escolas.

E o que fazer para a
escola ser diferente?
Para começar, entendendo que
na educação não é possível
trabalhar sozinho. Vivemos uma
situação de ‘interdependência ou
morte’, todo trabalho tem de ser
em equipe, desde a sala de aula
até a gestão. E temos de olhar
cada aluno como um ser único.

Mas isso é possível mesmo
em salas superlotadas?
Sim, é possível. Aqui fazemos
com 180 alunos, mas podemos
fazer com 2 mil, 3 mil alunos.
O que não é possível é o
professor continuar montando
aula para o aluno médio, que fica
entre o bom e o ruim. Temos
de devolver à criança o sentido
de pertencimento, cooperação,
autonomia, respeito, honestidade.
Uma escola tem de ter valores.
Fico perplexo como as escolas,
mesmo sabendo disso, continuam
trabalhando do mesmo jeito.
A escola de hoje não ensina nada.

Qual a escola ideal?
Meu sonho é que as crianças
possam chegar no horário que
for mais adequado na escola.
Eles terão um planejamento
diário de atividades, feito em
parceria com um educador, para
aprender a gerir seu tempo —
coisa que os adultos não sabem.
E vão partilhar o que aprenderam.

Rodrigo Capote

Escola Projeto Âncora, baseada na Escola da Ponte, em Portugal, mostra que
o autoconhecimento e as experiências são as ferramentas para o aprendizado

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Educador português responsável
pelo Projeto Âncora

“Quem disse que
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em uma sala
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2012 Primeiro Caderno, p. 12.




