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E D U C A Ç Ã O

decadência nos anos 80 e 90. Mas isso é
passado. Agora, graças a um grupo de
30 empresários, a unidade voltou aos
bons tempos. Foi restaurada, ganhou
laboratórios novos e abriga os alunos
por tempo integral. "Adaptamos para a
escola o modelo de gestão usado pelas
empresas", explica Magalhães. Os pro-
fessores agora são remunerados de
acordo com o desempenho. "Se o aluno
vai bem, o salário aumenta", diz. Para
isso, foi criada uma comissão que avalia
o trabalho dos professores e o aprovei-
tamento dos estudantes. O modelo "sa-
lário-produtividade" está dando tão
certo que foi copiado por outras 13 es-
colas de Pernambuco e começa a ser
adotado em outros Estados. "O resulta-
do prático foi a queda nos índices de re-
petência e evasão", festeja Magalhães.

Esse tipo de alegria - e de preocupa-
ção - está se repetindo entre outros
empresários. Cem deles estiveram reu-
nidos nos dias 24 e 25 de junho, em Sal-
vador, para discutir como melhorar a
gestão das escolas e, conseqüentemen-
te, a qualidade do ensino público brasi-
leiro. Saíram do encontro lançando o

versalização do ensino de qualidade.
Atualmente, 98% das crianças brasilei-
ras estão matriculadas no ensino bási-
co, mas apenas metade conclui os estu-
dos sabendo ler e escrever. A média de
repetência entre a primeira e a quarta
série no País é de 20,6%, percentual in-
finitamente superior aos 5,6% da Amé-
rica Latina e ao 0,8% verificado nos paí-
ses desenvolvidos. Além disso, a cada
hora, 31 jovens com idade entre 15 e 19
anos abandonam a escola. O resultado
de números tão alarmantes é que, ao
atingir a idade adulta, os brasileiros
acumulam, em média, 4,9 anos de
estudos, menos da metade da mé-
dia mundial, que é de 12 anos.
"Assim vamos perder a corrida do
mundo globalizado", alertou o fi-
nancista Jorge Paulo Lemann, fun-
dador da GP Investimentos, que, por
meio da fundação que leva o seu nome,
investe todos os anos US$ 3 milhões

para formar professores e en-
sinar diretores de esco-

las públicas a ge-
rir melhor os

r e c u r s o s
dos ensi-

nos básico e
fundamental.

econômica", conclui o empresário Jorge
Gerdau, também presente ao encontro.

A afirmação se sustenta. Pesquisa
realizada pelo economista Marcelo
Neri, da Fundação Getúlio Vargas,
mostra que 35% da desigualdade de
renda no Brasil se explica pelo número
de anos de estudo das pessoas. "É um
jogo onde todos ganham. Num país
onde as pessoas são mais bem educa-
das, a mão-de-obra é mais qualificada e
a renda maior", concorda Antônio Ma-
tias, da Fundação Itaú Social.
"Educação é o princípio de tudo, base
de qualquer proposta de desenvolvi-
mento", afirma Norberto Odebrecht,
fundador do grupo baiano e idealizador
da fundação que, desde 1965, desen-
volve projetos educacionais no interior
da Bahia. Esse tipo de movimento
apresenta duas novidades. A primeira
é que o esforço pela educação movi-
mente um número tão grande de em-
presários e empresas. O ativismo, até
recentemente, costumava ser restrito a
meia dúzia de abnegados. "As pessoas
estão começando a entender que uma
nação, para ser independente e desen-
volvida, precisa ter gente capaz e edu-
cada", afirma Viviane Senna, cujo insti-
tuto há 12 anos faz o elo entre as em-
presas e o setor público em projetos
para melhoria da educação. Viviane es-
tima que mais de 1,3 milhão de crianças
em 24 Estados já foram beneficiadas

"Cuidar da
educação signi-

fica aumentar a
competitividade

compromisso "Todos pela Educa-
ção", um movimento que pretende
mobilizar empresários, educado-
res e sociedade para que, até
2022, o Brasil tenha cumprido
ao menos cinco grandes me-
tas. A principal delas é a uni-
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pelas melhorias que as empresas finan-
ciam sob orientação do instituto. Na
Câmara Americana de Comércio, em
São Paulo, percebe-se a mesma ten-
dência. Diz Ciro Fleury, coordenador
do Instituto de Qualidade de Ensino da
Câmara: "As empresas descobriram
que a educação é boa para os negócios
e fundamental para a competitividade
do País." A Ancham investe R$ 1,7 mi-
lhão por ano em treinamento de profes-
sores e programas de reforço escolar
em 94 cidades brasileiras. A segunda
novidade é que esse esforço de ajudar
se volte para o apoio à rede pública.
São antigas as iniciativas filantrópicas
para educar os pobres. Mas é recente a
percepção de que é preciso ajudar o go-
verno nessa tarefa. A empresa Alstom,
de equipamentos de energia, adotou
1.200 alunos de uma escola pública do
Jaguaré, perto de sua sede paulistana.
"Sabemos que a responsabilidade de
educar é do Estado", afirma
Marcos Madureira, vice-
presidente do Santander,
que tem um orçamento
anual de R$ 32 milhões
para gastar com edu-
cação no Brasil. Se
projeto mais ino-

vagas para jovens carentes. "Num país
com tantas demandas, a participação
das empresas é fundamental."

No último dia 24, ao lançar oficial-
mente sua candidatura à reeleição, o
presidente Lula anunciou que a educa-
ção será a prioridade de um eventual
segundo mandato. A afirmação, mesmo
cercada de contexto eleitoral, foi bem
recebida por quem se interessa pelo as-
sunto. "Gostei muito", afirma Mareio
Cypriano, presidente do Bradesco.
"Japão e Coréia do Sul só saíram
do subdesenvolvimento porque
investiram em educação. Não
vejo outra alternativa." Nos últi-
mos 50 anos, a Fundação Bradesco
educou nada menos que 620 mil crian-
ças. Apenas este ano estão matricula-
dos em suas 40 escolas 108 mil alunos
de todos os Estados do País. O gasto
anual é de R$ 180 milhões, financiados
por dividendos que a Fundação recebe
como acionista do Bradesco. Não exis-
te no Brasil outra experiência desse

porte e dessa profundidade. Ela
cria ilhas de qualidade e paz

educacional que a rede
pública ainda não conse-

gue imitar. Mas o minis-
tro Fernando Haddad, da

classe empre-
sarial. Além
de dinheiro,
os empresá-
rios podem
dar ao ensi-
no público a
qualidade
da gestão
de que ele
necessita.
Essa talvez seja
sua grande contribuição.
"Não adianta investir um caminhão
de dinheiro se os recursos não forem
bem administrados", reforça o presi-
dente do Grupo Orsa, Sérgio Amoro-
so. Há 10 anos ele mantém parcerias
com o setor público para melhorar a
qualidade do ensino em cinco municí-
pios da Bahia e na cidade de Caragua-
tatuba, litoral norte de São Paulo.
Amoroso sabe o que diz.

u

vador é um curso
pré-vestibular
que paga salário
mínimo e dá

Educação, diz que, para me-
lhorar radicalmente o ensino

público, o caminho é esse: en-
gajamento social, sobretudo da
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