


O ensino na zona rural
nem sempre foi fácil. A
distância dos centros
urbanos, a dificuldade

dos professores chegarem até
as escolas do campo, tudo isso
sempre foi um empecilho à edu-
cação dessas crianças e jovens.
Mas esta realidade vem
mudando. Como fator catalisa-
dor deste processo, há vários
projetos sociais desenvolvidos
por empresas e entidades como
Conselho dos Exportadores de
Café do Brasil (Cecafé),
Microsoft, DuPont e Jacto. Tais
iniciativas dão uma nova pers-
pectiva não só aos jovens
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envolvidos, mas também a seus fami-
liares. Um bom exemplo é o programa
Crianças do Café na Escola, uma ação
do Cecafé, que atraiu a gigante Micro-
soft. O projeto tem como princípio
criai" novas chances para as crianças de
zonas cafeicultoras. E o mecanismo foi
dar a elas o acesso ao mundo digital,
através da criação de salas/laboratório,
com dez microcomputadores em rede.
"O projeto surgiu da percepção da falta
de oportunidades para crianças das
áreas rurais e teve boa receptividade
por parte das prefeituras, importado-
res e exportadores", diz Guilherme
Braga, diretor do Cecafé.

O pontapé inicial foi em 2003, quan-
do os países consumidores do café bra-
sileiro começaram a exigir certificados
de que o grão era produzido de acordo
com práticas sociais e ambientalmente
corretas. Esta situação criou o ambien-
te propício para o encaminhamento do
projeto. Com a mobilização do Cecafé,
exportadores e prefeituras, não demo-

rou para serem criadas as primeiras
salas. Hoje, o Crianças do Café na Es-
cola já conta com 54 salas montadas em
seis Estados produtores e a expectati-
va é inaugurar mais 16 até o final do
ano. E o projeto ganhou mais força
ainda há alguns meses, com a en-
trada da Microsoft, que doou US$
650 mil só em licenças (MS Win-
dows, MS Office, Windows Server e
MS SQL Server). Isso porque a inicia-
tiva do Cecafé se encaixa no plano

anunciado por Bill Gates este ano, que
é dar acesso à tecnologia a mais um bi-
lhão de pessoas até 2015. Além das li-
cenças, a Microsoft também disponibi-
liza outros cursos. Um deles é o Aluno
Monitor, um curso semipresencial, que
ensina a resolver os problemas mais
freqüentes de um ambiente digital.

O alvo principal são as crianças, mas
o projeto acaba beneficiando toda a fa-
mília. Depois das aulas, muitas dessas
escolas abrem as portas para os pais
aprenderem sobre o mundo digital. "O
interessante é que estes pequenos ca-
feicultores vão saber como a tecnologia
pode ajudar a produção dele", diz Ro-
dolfo Fucher, diretor de investimento
social da Microsoft América Latina.

Outra empresa com trabalhos volta-
dos à educação de pequenos cidadãos é
a DuPont, com o projeto DuPont na
Escola. A iniciativa visa ensinar boas
práticas agrícolas às crianças, que, por
sua vez, repassam o conhecimento aos
pais. O projeto abrange 30 escolas ru-
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