
Em l 994, o Brasil e o mundo pararam para se despedir de

um ídolo. Ayrton Senna saiu das pistas de Fórmula l para entrar

na história como um verdadeiro herói nacional. O trágico desfe-

cho no Grande Prêmio de San Marino não impediu a continua-

ção dos sonhos de um piloto que se preocupava com o seu país.

Poucos meses depois do acidente, em novembro de 1994, Viviane

Senna torna realidade o desejo do irmão em realizar uma ação

concreta para ajudar crianças e jovens carentes a desenvolve-

rem-se integralmente. Estava criado o Instituto Ayrton Senna.

Desde a sua fundação, o IAS já atendeu mais de 6,5 mi-

lhões de pessoas. Só em 2006, foram beneficiados cerca de l ,4

milhão de crianças e jovens, 64.526 educadores formados, 12.035

escolas, ONGs e universidades parceiras, l .368 municípios atin-

gidos e 25 estados contemplados. O Brasil é a l 2a potência eco-

nômica do mundo, embora se encontre entre os países com os

maiores níveis de exclusão e desigualdade social: no ranking de

Desenvolvimento Humano, ocupa o 63° lugar. Essa diferença

entre o Brasil econômico e social aponta a necessidade de traba-

lhar para o desenvolvimento humano das novas gerações.

O Instituto Ayrton Senna acredita na transformação do país

a partir da co-responsabilidade dos três setores - organismos go-

vernamentais, empresas e organizações da sociedade civil - para

desenvolver políticas públicas que, atuando em escala, favore-

ce çam a criança e o adolescente, interferindo positivamente nas

(u suas realidades. Em entrevista a Best Home, a presidente do Ins-

o tituto, Viviane Senna, fala sobre a importância da atuação do

•K Terceiro Setor na educação e aconselha como as empresas po-

oü dem iniciar os seus projetos de desenvolvimento social.
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Best Home: Como é liderar uma instituição que atua em 25

estqdos do Brasil e que trabalha com um tema tão delicado e

difícil como a educação?

Viviane Senna: É um desafio e, ao mesmo tempo, uma grande

satisfação. Porque não estou sozinha nessa empreitada.

Conto com parceiros locais que abraçam a causa e uma equi-

pe competente que atua de maneira eficaz para alcançarmos

nosso objetivo comum: garantir educação de qualidade a cri-

anças e jovens deste país, meninos e meninas desprovidos de

oportunidades. Nestes 12 anos de trabalho, colhemos grandes

vitórias, que se resumem no sucesso do aluno na escola e na

vida. Para chegar até aqui, adotei um gerenciamento que

é o mesmo utilizado nas empresas: atuação em grande escala,

com foco em resultados.

Best Home: A preocupação das empresas em desenvolver programas

de responsabilidade social reflete uma mudança de pensamento dos

gestores, ou ainda é vista como uma forma de promoção?

Viviane Senna: Há grandes mudanças no desempenho do

mundo empresarial diante do cenário social brasileiro. Acredito

que o investimento sócia privado deva ser cada vez mais um

investimento estratégico, comprometido com ações em grande

escala, capaz de dar conta deste enorme desafio de diminuir as

desigualdades sociais. Vejo que, em muitas empresas, a cha-

mada responsabilidade social corporativa está cada vez mais

saindo do marketing, da área de recursos humanos ou do cam-

po das relações institucionais para ocupar um lugar mais dig-

no: o coração e a mente dos íderes empresarias.



Best Home: Na sua avaliação, como está a atuação do Tercei-

•o Setor no Brasil?

Viviane Senna: O Terceiro Setor ainda é novo no País e tem se

desenvolvido cada vez mais. Há grandes ações que, se não fossem

ONGs, não estariam acontecendo. O Terceiro Setor está aí para

ajudar o poder público e a sociedade a resolver questões mais

cruciais que impedem o desenvolvimento social de nosso país.

Ele tem sido fundamental. Mas é claro que é preciso amadurecer

mais, envolver mais a sociedade e atuar de forma mais

ampla. Ações muito pontuais, de varejo, são importantes,

mas não dão conta do desafio que temos de enfrentar,

que é de atacado.

Best Home: Como o Instituto Ayrton Senna realiza a

mobi ização da sociedade pela educação?

Viviane Senna: Temos um trabalho de comunicação

para atingira sociedade. Envolvemos prefeitos, secretári-

os de educação, governadores, professores das escolas

públicas, diretores, coordenadores, crianças e jovens, seus

familiares, líderes de ONGs, empresários, representantes

de universidades, formadores de opinião, jornalistas e a

comunidade do entorno onde os nossos projetos educa-

cionais acontecem. Também estamos presentes em gran-

des eventos que discutem o tema, levando as nossas idéias e con-

tribuições para melhorara qualidade da educação no país. Além

disso, sou co-fundadora do Compromisso Todos pela Educação,

um movimento que reúne lideranças de vários segmentos com o

objetivo de mobilizar a sociedade em geral para que tenham cons-

ciência da importância da educação de qualidade, um direito de

todos. Até 2022 traçamos metas para cumprir, que elevarão os

patamares da educação pública do país. E todos serão convoca-

dos a fazer parte dessa grande onda de mudanças.

Best Home: Como a senhora analisa o desenvolvimento da edu-

cação no Brasil? Em que aspectos a sociedade pode atuar em

conjunto com o Governo?

Viviane Senna: A educação brasileira sofre de um problema

crônico: a má qualidade de ensino. Isso não é uma responsabi-

lidade deste governo ou de outro em particular, mas de décadas

de não priorização da educação como uma das tarefas mais

estratégicas e importantes que um país tem de fazer. Hoje temos

34 milhões de crianças e jovens no Ensino Fundamental. Des-

tes, há quase l O milhões a mais que o sistema pode acolher.

São alunos entre l 5 e 20 anos que chamamos de defasados,

com idade incompatível à série que está cursando. Isso é reflexo

da falta de qualidade da educação brasileira, porque aqui não

conseguimos unir quantidade com qualidade. Ou você tem uma

coisa ou outra. Para gerar essa eqüidade, é preciso priorizar a

estruturação de uma gestão eficaz em educação, focada em

resultados (a aprendizagem do aluno), comprometida com me-

tas mensuráveis a serem atingidas e monitoradas por meio de

indicadores, mostrando se estamos ou não avançando.

Best Home: Com relação à educação, como a senhora avalia o

Brasil em comparação com outros países?

Viviane Senna: Somos os "lanterninhas". Posso dar aqui al-

guns exemplos para ilustrar esse cenário caótico. O índice de

repetência no Brasil, comparado aos de outros países, se sobres-

sai - e muito - dos quase nulos percentuais da Alemanha (l ,6%),

da França (4,2%), da Itália (0,3%) e de nossa vizinha Argentina

(5,9%). Aliás, somos detentores do maior índice de repetência da

América Latina nas primeiras séries do Ensino Fundamental

(20,6%, segundo o Relatório da Unesco Educação para Todos -

2006). Outro dado assustador, revelado pelo PISA (Program of

International Studente Assesment), é o desempenho dos alunos de

l 5 anos em matemática. Em 2003, 75,2% dos jovens brasileiros

foram classificados no nível l ou abaixo dele. São adolescentes

que não conseguem entender e aplicar os mais simples conceitos

matemáticos na resolução dos problemas do dia-a-dia. Apenas

3,9% de nossos alunos dessa faixa etária estão nos níveis maiores

dessa avaliação (níveis 4, 5 e 6). Enquanto isso, Alemanha, Itália

e Portugal têm de 5 a 9 vezes mais jovens nessa situação.

Best Home: Quais as regiões do Brasil que apresentam os índi-

ces mais elevados de desenvolvimento educacional. E onde este

índice é mais crítico?

Viviane Senna: Em geral, os alunos da rede pública de ensi-

no dos Estados da região Centro-Oeste e Sul se saem melhor

nas avaliações educacionais em relação aos alunos da região

Norte e Nordeste.

Best Home: Muitas crianças atendidas pelo IAS não viveram a

época em que Ayrton Senna corria na Fórmula l. Como elas

vêem o ídolo hoje?

Viviane Senna: Ayrton está presente no cotidiano dos mais

de l milhão de crianças e jovens que atendemos anualmente.

E e é um exemplo para elas. Os valores que Senna defendia

na vida e nas pistas são o legado que ele deixou para cada

brasileiro. E que esses meninos e essas meninas descobrem em

si mesmos para vencerem as adversidades de suas realidades.

São crianças e jovens que estão aprendendo a importância de

terem motivação, determinação, superação e orgulho de ser

brasileiro. Cidadãos que estão se formando integralmente e

que poderão chegar ao pódio da vida, vitoriosos, assim como

o tricampeão de Fl.
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