
Poucas e boas  
Françoise Terzian 
 
No passado, a Escola Estadual Presidente Roosevelt, localizada no bairro da Liberdade, em São 
Paulo, foi considerada um ícone da educação. Em seu prédio desenhado pelo arquiteto Paulo 
Mendes da Rocha estudou o atual governador de São Paulo, José Serra. Na década de 70, a 
instituição atingiu seu auge ao matricular 3,6 mil alunos, ocupando o posto de maior escola 
pública do Estado. Com o passar do tempo, ela entrou em decadência e passou a registrar 
uma série de problemas envolvendo a gestão, a qualidade do ensino, a limpeza, o alto índice 
de analfabetismo e reprovação, a evasão de alunos e até a violência. Situada perto da Favela 
do Glicério, a quadra da escola foi várias vezes invadida por garotos de rua que pularam o 
muro baixo e obrigaram o professor de educação física a cancelar a aula.   
 
De um ano para cá, no entanto, a até então dura rotina dos 1,7 mil alunos do ensino 
fundamental e médio da escola começou a mudar. Melhorias significativas vêm sendo 
registradas graças a uma série de ações que envolvem desde a parte física e pedagógica até a 
gestão e o relacionamento com a comunidade. Uma empresa de limpeza terceirizada foi 
colocada dentro da escola, reformas importantes tiveram início e até uma equipe pedagógica 
foi contratada para dar suporte aos professores. Por trás de todas essas transformações há o 
investimento pessoal de Ana Maria Diniz, membro do conselho de administração do Grupo Pão 
de Açúcar, coordenadora da Associação Parceiros da Educação e fundadora da Íntegra, ONG 
que realiza investimentos na área social. No final de 2005, Ana Maria transformou-se numa 
espécie de madrinha da escola pública.   
 
Até conseguir efetuar as mudanças que começam a ser vistas hoje, Ana Maria ficou quase dois 
anos de mãos atadas. Motivo: a diretora da escola na época, posteriormente afastada, era 
totalmente resistente às sugestões de melhorias de gestão propostas pela executiva. Na frente 
de Ana Maria, ela sinalizava positivamente. Nas costas, boicotava cada uma de suas idéias. 
"Era um programa que dava trabalho aos diretores, que tinham que elaborar gráficos e dar 
transparência ao desempenho dos alunos", recorda Ana Maria.   
 
Hoje, com a nova diretora Damares Motta Pereira, o relacionamento é aberto e transparente. 
Damares elogia o estilo de Ana Maria e diz que ela é flexível, sabe pedir licença sem passar por 
cima das regras da escola e sempre valoriza sua opinião. No mundo dos negócios, as decisões 
são tomadas com mais rapidez. Nas escolas públicas, já há muito mais burocracia e 
envolvimento político. Diante disso, Ana Maria acredita que um dos ingredientes 
imprescindíveis para a parceria dar certo é entender o programa público, respeitar o timing e 
conquistar a diretora e os professores. O trabalho é árduo, mas pouco a pouco traz bons 
resultados.   
 
O modelo de adoção de escolas por meio de empresas ou fundações privadas é uma prática 
que surgiu no Brasil há quase duas décadas pelas mãos da Porto Seguro. Em 1991, Jayme 
Garfinkel, presidente do conselho de administração da seguradora e presidente da Associação 
Crescer Sempre, estava disposto a construir uma escola. Ao pesquisar na Secretaria de 
Educação de São Paulo, ele descobriu que todas as áreas da cidade estavam preenchidas com 
escolas e que o problema não era criar novos espaços, mas promover melhorias nos já 
existentes. Hoje, sua empresa apóia três escolas estaduais da comunidade de Paraisópolis, 
zona sul de São Paulo.   
 
"Entramos com aquilo que o Estado não faz, como estimular a parte física, a manutenção e a 
coordenação de trabalhos dos professores, via premiações", explica Garfinkel. O sonho de 
construir uma escola própria, no entanto, não foi deixado para trás. Por meio da Associação 
Crescer Sempre, ele criou e mantém uma pré-escola. Por ano, a Porto Seguro investe R$ 4,5 
milhões nesses programas educacionais.   
 
Inspirado no trabalho feito pela empresa, o governo do Estado de São Paulo lançou, em 2005, 
o Projeto Empresa Educadora, que incentiva a realização de ações educacionais entre a 
Secretaria de Estado da Educação e o setor privado. "Com a empresa adotando a escola e 



auxiliando na sua ampliação e reestruturação, o Estado pode ater-se a questões maiores como 
as pedagógicas", afirma Maria Helena Guimarães de Castro, secretária de Estado da Educação.   
 
Apesar da boa vontade de alguns empresários, ainda são poucos, em âmbito nacional, os 
casos de adoção de escolas públicas. A maior parte das histórias de sucesso concentra-se no 
Estado de São Paulo, onde 58 escolas públicas (estaduais e municipais) já foram adotadas por 
30 empresas. Para este ano, a meta é chegar a 100 escolas e depois atingir 500 em 2010. São 
Paulo é dona da maior rede de educação pública do Brasil - são 5,5 mil escolas no total.   
 
A grande impulsionadora dessas adoções é a Associação Parceiros da Educação, focada na 
instituição de acordos entre empresas e escolas, com o intuito de melhorar a qualidade do 
ensino público e do aproveitamento escolar de seus alunos. Coordenada e idealizada por Jair 
Ribeiro, presidente da CPM Braxis, a Parceiros da Educação é focada em quatro vertentes: 
infra-estrutura, gestão pedagógica, gestão efetiva e inserção da escola na comunidade. Como 
tem um olhar personalizado em relação às necessidades de cada escola, a associação tem 
obtido bons resultados no dia-a-dia de muitas crianças. Pelas provas de português e 
matemática aplicadas pela Fundação Cesgranrio (organização especializada em avaliação 
educacional) na Escola Estadual Luiz Gonzaga Travassos da Rosa (SP), adotada pela CPM 
Braxis, o rendimento escolar melhorou 15% desde sua adoção, em 2004.   
 
As empresas que se comprometem a adotar uma escola pública exigem empenho da equipe 
escolar para promover mudanças. "Estabelecemos um compromisso em que a contrapartida da 
escola deve ser a obtenção de melhorias reais no aproveitamento dos alunos", afirma Adriana 
Pallis, sócia do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice, que adotou a Escola Estadual 
Presidente Kennedy, de São Paulo, em novembro passado.   
 
Ao invés de pedir uma quadra esportiva, os alunos solicitaram primeiramente uma biblioteca. 
Uma campanha interna realizada no escritório ajudou a escolher os livros que comporão o 
acervo, enquanto uma reforma em uma sala comum vem sendo conduzida para abrigar a 
futura biblioteca. Outras mudanças físicas seguirão na escola, que também passará, claro, por 
melhorias na parte pedagógica.   
 
Pouco a pouco, novos empresários e escolas passam a olhar para a parceria como uma 
alternativa importante para a melhoria da qualidade do ensino. O número de adoções poderia 
ser maior não fossem os problemas envolvidos. Mas há empresas que acreditam que essas 
iniciativas são bem menos eficientes do que, por exemplo, investir em programas intensivos 
de treinamento de gestores ou professores. Para a gerente de educação da Microsoft, Ana 
Teresa Ralston, a questão é que a adoção de escolas esbarra na falta de escala.   
 
A Microsoft preferiu investir em treinamentos, e contabiliza, de 2003 a 2007, 24 mil gestores 
treinados, além de 246 mil professores e 232 mil alunos em 13.651 escolas diretamente 
atingidas pelo seu "Parceiros na Aprendizagem". O programa foi avaliado positivamente pela 
Unesco, que propôs aperfeiçoamentos, como por exemplo, melhor mapeamento dos locais 
onde será implementado e monitoramento mais freqüente do programa ao longo do percurso. 
"Mudanças de gestão política sempre afetam os projetos", afirma Adauto Cândido Soares, 
oficial da Unesco envolvido com o programa.   
 
Mas o quadro nacional de adoções de escolas também poderia ser mais expressivo se 
houvesse um envolvimento maior do governo federal, que não tem um programa de incentivo 
estruturado para a adoção de escolas públicas. Procurado pela reportagem, o Ministério da 
Educação (MEC) informou que não se envolve nesse assunto e preferia não comentar.   
 
Segundo especialistas, a falta de incentivo do governo federal e a necessidade de alto 
comprometimento das empresas em um processo de adoção de escola pública espantam 
muitos candidatos. Afinal, os contratos de parceria duram, pelo menos, cinco anos e exigem 
muito mais que dinheiro.   
 
O sucesso da parceria também depende muito do interesse e do apoio dos diretores e 
professores das escolas. Muitas vezes eles se sentem ameaçados pela presença e pelas 



cobranças de terceiros. Resultado: não colaboram para a evolução da parceria e chegam 
inclusive a sabotar ações planejadas pelas empresas.   
 
Embora muitas companhias se desdobrem na elaboração de estratégias, métricas, programas 
de bonificação aos professores e outras ações que visem ajudar efetivamente o 
aproveitamento dos alunos, envolver-se no dia-a-dia das escolas públicas não é tão simples 
quanto parece. O cenário atual da educação nacional é preocupante, principalmente porque o 
Brasil vive um momento de expansão da economia e também de carência da mão-de-obra 
qualificada.   
 
Mas essa prática, tão bem vista pelo setor privado, deve ser encarada como uma alternativa e 
não como solução única para o problema da educação. Embora seja favorável à aproximação 
da escola com o setor produtivo, Nelio Bizzo, professor titular da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (USP), diz não ver como a lógica empresarial de estabelecimento de 
metas e contribuição com a escola em função de resultados poderá contribuir para a melhoria 
da educação. Para ele, a aproximação deverá respeitar a lógica da escola e não apenas a da 
empresa.   
 
"Estamos em uma situação de tal precarização das atividades docentes que muitos pensam 
que qualquer forma de ajuda é boa. Isso não é verdade. Não se pode ver a escola como um 
campo de refugiados, que aceita qualquer coisa", adverte Bizzo. Sua recomendação é que a 
escola exerça sua autonomia, trace sua proposta pedagógica com a participação da 
comunidade e atue de maneira articulada com ela. Empresas privadas podem ajudar, desde 
que não queiram controlar o projeto pedagógico da escola.   
 
Maria Alice Setúbal, diretora-presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), diz que a adoção de escolas públicas por meio de 
empresas e fundações privadas é uma importante alternativa de apoio à educação. No 
entanto, não é a única e nem a prioritária. "O grande desafio do Brasil é alcançar a 
universalização da qualidade do ensino e não ter um país com ilhas de excelência", analisa.   
 
Ribeiro acredita que iniciativas globais e generalizadas são importantes, mas lembra que elas 
não dão qualidade ou foco. "Escola não é como fábrica. Daí a necessidade de atender às 
necessidades específicas de cada uma", diz o executivo que, até 2010, deseja mudar a 
estatística de São Paulo e acertar a vida de 500 mil alunos de 500 escolas.   
 

 
 

Leia mais: Fundações preparam professor do futuro  
Maria Cândida Vieira 
 
Quando a professora Edsalba Peixoto Silva, 36 anos, soube que ia dar aula para a 4ª série D, 
na Escola Estadual Graccho Cardoso, pensou: "Por que foram me dar logo essa turma?". Eram 
28 alunos repetentes, e o D da turma também poderia servir como abreviação para 
"desacreditados". "Nem eles acreditavam mais neles mesmos", afirma a professora da cidade 
de Própria, Sergipe, na região do Baixo São Francisco. Mas ela decidiu encarar a classe como 
um desafio e começou a trabalhar.   
 



Para conhecer melhor os "meninos", conseguiu fazer com que os pais participassem das 
reuniões com os mestres; pediu que eles passassem a valorizar o que os filhos tinham de 
melhor; criou horta para as crianças cultivarem na escola e ainda oficinas de arte; ensinou que 
uma carteira e a própria escola são bens públicos; solicitou à merendeira que melhorasse a 
comida, que o porteiro recebesse melhor os alunos quando eles chegavam. "Cada um que 
trabalha na escola é um educador. É preciso ter o melhor ambiente possível, porque todos 
passam a manhã inteira na escola", diz Edsalba.   
 
Em dois meses, houve redução nas faltas de 50%. Menos cadeiras foram quebradas, as 
pichações diminuíram, a merenda melhorou e a recepção dos alunos também. Os resultados 
apareceram no fim do ano: dos 28 alunos, 23 foram aprovados. Para ficarem em pé de 
igualdade com os demais estudantes - 380 crianças do ensino fundamental - tiveram mais um 
ano de reforço, em 2002. Nesse ano, todos se envolveram com estudos sobre o Velho Chico, 
um mergulho no conhecimento, na história, na cultura, na arte do povo ribeirinho.   
 
Com essas iniciativas, Edsalba recebeu o Prêmio Professores do Brasil, organizado anualmente 
pela Fundação Bunge, Fundação Orsa e Ministério da Educação e Cultura (MEC) em 2001 e 
2002. Hoje, além de dar aulas, ela participa do ReciCriar, criado em 2003 e coordenado pela 
Fundação Bunge, programa de formação de educadores da rede pública de ensino por meio de 
palestras e oficinas gratuitas.   
 
"No começo, convidávamos especialistas e pessoas das universidades para o programa. Mas 
percebemos que era mais interessante quando os seminários e as oficinas eram feitos por 
professores com experiências práticas. Assim, houve um desdobramento do Prêmio 
Professores do Brasil para o ReciCriar", afirma Cláudia Calais, coordenadora de projetos da 
Fundação Bunge. Segundo ela, os seminários giram em torno de cinco pilares: valorização da 
auto-estima do professor, registro dos processos pedagógicos; estímulo a papel fundamental 
do professor; vínculo do professor com o aluno pela afetividade e novos caminhos para a 
educação.   
 
Desde sua criação, o programa capacitou 12 mil educadores, de 47 cidades, envolvendo 1.004 
escolas em oito Estados. Os investimentos da Fundação Bunge são R$ 6 milhões por ano. 
"Hoje, o grande desafio da educação é a qualidade, porque 97% das crianças brasileiras estão 
matriculadas nas escolas", diz Cláudia.   
 
Como a instituição, outras fundações investem pesado na capacitação de professores da rede 
pública para melhorar a qualidade do ensino e combater a evasão escolar. Com recursos de R$ 
15 milhões, a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, que se realiza este ano, 
vai envolver 6 milhões de estudantes, 73.118 escolas, 200 mil professores em 4.450 cidades. 
A iniciativa é da Fundação Itaú Social e do MEC. O objetivo é capacitar professores e alunos 
para aprimorar a leitura e a escrita, instrumentos fundamentais para a cidadania e inserção no 
mercado de trabalho.   
 
"Estamos muito orgulhosos porque o Escrevendo o Futuro virou política pública", afirma Ana 
Beatriz Patrício, diretora da Fundação Itaú, referindo-se ao programa criado em 2002, em 
parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e o Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), que em três edições 
bienais envolveu 3,5 milhões de alunos inscritos. Este ano, o Lugar Onde Vivo é o tema 
central, dividido em três gêneros: poesia, memória e artigo de opinião. Inicialmente, serão 
selecionados 134 mil textos e na segunda fase 25 mil. Depois serão definidos 500 
semifinalistas, dos quais 150 vão concorrer na etapa final. Desses, sairão os 15 vencedores.   
 
Com investimentos superiores a R$ 11 milhões, desde 2002, no programa EducaRede, a 
Fundação Telefônica tem como foco a qualificação no ensino público de aplicação de 
tecnologias na escola. Em parceria com a Secretaria Municipal de São Paulo, entre 2006 e 
2007, formou-se um grupo de professores orientadores de informática educativa, que, junto 
com a equipe da secretaria, produziu um guia prático sobre uso da internet, divulgado para 
toda a rede municipal.   
 



"A internet abre múltiplos caminhos, mas se as pessoas não forem orientadas a tendência é 
ficarem perdidas. Se procurar na internet, por exemplo, o conceito de cidadania, vão aparecer 
uns 430 mil resultados. No Educarede, existem 11 ou 12 resultados, o que permite ao 
professor trabalhar o tema", afirma Sérgio Mindlin, diretor-presidente da Fundação Telefônica. 
Em 2007, em 100 escolas municipais houve capacitação para os professores. Este ano, serão 
500 escolas.   
 
Tendo como parceira a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), a Fundação Gerdau investe no Fundo do Milênio para a Educação Infantil. Iniciado 
em 2005, já receberam um ano de formação complementar 5.820 educadores no Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina. "Nos próximos cinco anos, vamos multiplicar o programa no Brasil e 
na América Latina, onde existem unidades do grupo", afirma José Paulo Soares Martins, diretor 
do Instituto Gerdau.   
 
Voltado para o ensino fundamental, o instituto iniciou em 2007 um projeto-piloto com 200 
educadores, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. É o Multicurso, voltado para internet e vídeos, 
que este ano se estenderá para outros 1.300 professores de São Paulo e Minas Gerais. Há 
ainda o Além da Letras, rede na internet para práticas de desenvolvimento envolvendo as 
secretarias de educação municipais. De 2.630 educadores em 2005, a adesão saltou para 
21.078 atualmente.   
 
A capacitação de gestão em escolas é outro programa importante. Segundo Martins, os 
diretores aprendem como gerir de forma eficiente desde a parte administrativa até a 
pedagógica. Participam desse programa 499 diretores. O Instituto Gerdau vai investir este ano 
R$ 13 milhões em projetos educacionais.   

 
Leia mais: Pescar quer mais franquias em SP  
Françoise Terzian 
 
Famoso no Rio Grande do Sul por formar jovens de 16 a 19 anos, de baixa renda e alta 
vulnerabilidade social, o Projeto Pescar está concentrando esforços para disseminar sua missão 
em São Paulo neste ano. Embora atue em 11 Estados, incluindo São Paulo mais o Distrito 
Federal, o projeto quer aproveitar todo o potencial da grande metrópole para obter o apoio de 
mais empresários. "Tem muitas empresas e também jovens precisando de ajuda em São 
Paulo", explica Rubens Hemb, presidente da Fundação Projeto Pescar.   
 
Organização não-governamental, a fundação é mantida por empresas e apoiada por 
instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais. Desde que o projeto foi criado, em 
1976, por iniciativa de um empresário gaúcho, ele já atendeu mais de 12 mil jovens. Desse 
total, 75% encontram-se empregados e 8% tornaram-se microempresários.   
 
O Projeto Pescar é compartilhado com empresas franqueadas que abrem espaço para a 
formação pessoal e profissional de adolescentes de baixa renda em suas próprias 
dependências, encaminhando-os depois ao mercado de trabalho. Atualmente, há 103 franquias 
responsáveis por manter 110 turmas - cada turma tem em torno de 20 alunos. Há cerca de 15 
candidatos por vaga. Além de promover a aprendizagem básica para o exercício de uma 
profissão nas mais diversas áreas da indústria, do comércio e da prestação de serviços, os 
jovens são estimulados a adotar novos hábitos e atitudes de convivência e cidadania.   
 
Atualmente, o projeto tem 12 unidades espalhadas pelo Estado de São Paulo. A intenção é 
formar vários núcleos regionais para atrair a atenção de novos empresários da região. O 
investimento mensal para montar uma sala de aula dentro da empresa, contratar um 
orientador, oferecer lanche, vale-transporte e seguro contra acidentes gira em torno de R$ 3,5 
mil.   
 
Entre as atuais empresas de São Paulo que fazem parte do Projeto Pescar estão o Grupo 
Fischer, em Nova Europa, Bebedouro e Matão; Lojas Renner, em São Bernardo do Campo; e 
Vicunha, em Americana. Os jovens aprendem técnicas de serviços administrativos, mecânica 
industrial e automotiva, soldagem, qualidade de atendimento ao cliente e eletricidade durante 



o período letivo que dura, em média, 10 meses. Posteriormente, eles são encaminhados ao 
mercado de trabalho. "A filosofia do projeto é não dar o peixe, mas sim ensinar a pescar", diz 
Hemb.   

 
Leia mais: Prédios reformados também ajudam a reduzir violência  
Françoise Terzian 
 
A grande maioria dos empresários que adota uma escola pública brasileira depara-se sempre 
com um mesmo cenário: prédios deteriorados, sem paredes e sem manutenção, com carteiras 
quebradas, goteira nas salas de aula, ratos no pátio, pombos circulando em espaços abertos 
que deveriam ser fechados, poucos profissionais para cuidar da limpeza geral, além da 
ausência de uma biblioteca e de uma sala de informática. "Quando visito escolas na periferia 
eu tenho a sensação de estar numa prisão. Por uma questão de segurança, só se passa de um 
espaço para o outro se você atravessar portões, grades e cadeados", diz Maria Alice Setúbal, 
diretora-presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária (Cenpec).   
 
Diante desse ambiente feio e assustador, Maria Alice pergunta-se que tipo de estímulo um 
aluno pode ter para estudar em um lugar assim. É por esse motivo que, em um processo de 
adoção de uma escola, a melhoria da parte pedagógica costuma ser deixada para uma 
segunda fase. A primeira - e mais urgente - medida é cuidar da infra-estrutura para dar 
melhores condições de aprendizado.   
 
Assim que adotou a Escola Francisco Brasiliense Fusco, situada no bairro do Campo Limpo (SP) 
e cercada por três favelas, o Grupo ABC, companhia do publicitário Nizan Guanaes que 
controla várias agências de publicidade, iniciou uma profunda reformulação em sua infra-
estrutura. Todas as salas de aula apresentavam infiltração, o que impedia que as crianças 
tivessem aula, os corredores viviam cercados por pombos que sujavam a escola, entre outras 
dificuldades. Depois de 11 meses e R$ 750 mil investidos, o grupo ABC conseguiu eliminar 
esses problemas, realizar uma série de reformas internas e externas e construir e ampliar 
novas áreas.   
 
"Queríamos que a escola tivesse potencial de crescimento, por isso criamos novos espaços 
para as crianças, como é o caso de um laboratório de informática com 50 computadores com 
tela de LCD e biblioteca multimídia", diz Luís Roberto Pires Ferreira, diretor de 
responsabilidade social do grupo ABC.   
 
Para trazer bem-estar aos alunos, a companhia também contratou uma paisagista para criar 
um jardim no entorno da escola, que ficou conhecida como "escola-parque" e virou um oásis 
para a comunidade nos finais de semana. Todas essas ações mexeram com a estatística local. 
A quantidade de classes da escola subiu de 28 para 46; o número de alunos matriculados 
saltou de 1.210, em 2005, para 1.830 neste ano; e a freqüência escolar pulou de 60% para 
91%. Os casos de violência e depredação apresentaram uma queda considerável - de 75 
registros em 2005 para duas ocorrências no ano passado. "Quando o ambiente melhora, todo 
o resto melhora por conseqüência", acredita Ferreira. O grupo também investe no incentivo e 
na premiação de professores e em outras ações que busquem melhorar o ensino.   
 
A Suzano Papel e Celulose é outro exemplo de empresa que investe em escolas públicas do 
ensino fundamental do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo. Entre 2007 e 2008, seu 
orçamento definido para bancar investimentos em infra-estrutura, capacitação dos professores 
e atenção aos alunos (fornecimento, por exemplo, de uniforme e kit escolar) é de R$ 6 
milhões. Cerca de 40% desse total são destinados à infra-estrutura.   
 
No ano passado, a empresa beneficiou 8,3 mil alunos de 13 escolas dos municípios de 
Alcobaça, Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa, Teixeira de Freitas, Conceição da Barra e Pedro 
Canário. "Arrumamos o telhado e o banheiro, pintamos as paredes, construímos mais salas de 
aulas e tudo o que for necessário", conta Luiz Cornacchioni, gerente de relações institucionais 
da Suzano. Para este ano, a empresa já está ampliando sua ajuda a 30 mil alunos de cerca de 



50 escolas. O apoio que a Suzano dá às escolas sempre é feito em parceria com as prefeituras. 
Essa foi a forma encontrada pela empresa para torná-las co-responsáveis.   
 
Por influência de Marcos Magalhães, ex-presidente da Philips para a América Latina e atual 
presidente do conselho consultivo da empresa, há cerca de uma década a fabricante de 
eletrônicos apóia a educação do Estado de Pernambuco. O projeto teve início em 1999, quando 
Magalhães descobriu que o prédio do CEE Ginásio Pernambucano, onde ele completou o ensino 
básico, havia sido evacuado, pois corria risco de desabamento.   
 
Magalhães entrou em contato com o então governador do Estado e fez uma proposta para a 
revitalização do prédio. Em seguida, contatou diversos alunos e professores antigos e reuniu 
um grupo disposto a investir no Ginásio, dando início à Associação dos Amigos do Ginásio 
Pernambucano.   
 
A obra de restauração teve início em 2000 e levou cerca de 2,5 anos para ser concluída. 
Quando estava próxima de acabar, Magalhães convidou alguns empresários para conceber um 
modelo de ensino para o Ginásio, já que a reforma simplesmente não constituiria uma 
mudança no sistema de ensino atual. A Philips faz, desde o início, parte do grupo de empresas 
que constituíram o Instituto de Co-Responsabilidade pela Educação (ICE), grupo responsável 
por essas mudanças.   
 
A escola é operada em um modelo de co-gestão, no qual o governo responsabiliza-se pelo 
custeio de manutenção, salários, alimentação e uniformes, enquanto o ICE é responsável por 
investimentos em instalações, como bibliotecas, laboratórios, salas de informática, entre 
outros.   
 
O modelo acabou sendo adotado pelo governo do Estado para ser expandido para todas as 
escolas de nível médio da rede. Já existe até um planejamento de médio prazo para 
implementação do modelo pela Secretaria Estadual da Educação. Ao olhar para trás, 
Magalhães costuma dizer que a concretização dessa história foi "um acaso, que virou um caso, 
que virou uma causa".   

 
Leia mais: Programas tentam impedir a evasão escolar  
Maria Cândida Vieira 
 
Com um orçamento de R$ 35 milhões em programas de apoio à educação este ano, o Instituto 
Unibanco aposta todas as suas fichas no ensino médio, onde há a maior evasão escolar ou 
atraso nas séries por causa de repetência. No Brasil, existem cerca de 10,6 milhões de jovens 
de 15 a 17 anos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), de 2005. De 
cada dez brasileiros nessa faixa etária, dois não estudam, quatro estão no ensino fundamental 
e quatro, no ensino médio. Pela idade, todos deveriam cursar o ensino médio.   
 
Cerca de 20% dos estudantes dessa faixa de idade em 2006, ou seja, mais de 2 milhões de 
jovens, não estudavam e nem trabalhavam, afirma Wanda Engel, superintendente do Instituto 
Unibanco. "Avalia-se que a evasão declarada é abaixo da real, porque muitos se matriculam 
para conseguir a carteira de estudante para apresentar à polícia quando são abordados", 
avalia.   
 
Um dos programas desenvolvido pelo instituto se chama Entre Jovens, de monitoramento de 
alunos da 8º série, que participam do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do 
Ministério da Educação e Cultura, para identificar as defasagens educacionais e estabelecer 
objetivos para superá-las.   
 
O programa dura seis meses, com quatro horas semanais de atividades e fornecimento de 
material didático. O objetivo é melhorar o desempenho do aluno no Saeb e capacitar 
professores. São 40 escolas no Rio, 23 em Vitória e 20 em Juiz de fora, envolvendo 11.500 
alunos e tutoria de 700 universitários.   
 



Outra iniciativa é o Jovem de Futuro, parceria com as secretarias estaduais de educação por 
três anos. A meta é aumentar a qualidade do ensino, com apoio técnico e financeiro. O 
projeto-piloto foi implantando em quatro escolas de São Paulo. Mas a escola, afirma Wanda, 
precisa mostrar melhoria efetiva nos resultados dos alunos para permanecer no programa. 
"Não esperamos os três anos para a avaliação. Das quatro escolas, ficaram três porque uma 
não apresentou melhorias", diz. Este ano, o programa está funcionando em 48 escolas (25 em 
Porto Alegre, 20 em Belo Horizonte e três em São Paulo), com 82 mil alunos.   
 
A Coca-Cola Brasil apóia a educação da rede pública desde 1998, porque a constatação 
naquele ano era que evasão do ensino público fundamental era o problema mais grave na área 
educacional. "Ao completarmos dez anos do Programa de Valorização do Jovem, percebemos 
que a evasão vem a reboque de problema ainda mais grave: a qualidade da educação", afirma 
Marco Simões, diretor de comunicação da Coca-Cola Brasil e diretor superintendente do 
Instituto Coca-Cola Brasil. Assim, segundo ele, estão sendo estudadas mudanças no programa 
para 2009.   
 
Já foram beneficiados pelo programa da Coca-Cola 23 mil jovens. Nas escolas que participam 
do Valorização do Jovem, um professor monta grupos de 25 alunos de 5ª a 8ª séries, que são 
os alunos de mais baixo desempenho, com grave risco de evasão escolar. Eles passam a atuar 
como monitores de estudo de alunos da 1ª a 4ª séries, que também têm dificuldades de 
aprendizado. "Quando eles começam a ensinar os mais jovens, percebem que têm capacidade 
de aprender e se tornam os melhores alunos", afirma Simões. A evasão escolar média dos 
participantes do programa fica acima de 1%, contra 5% de média apurada pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), do MEC.   
 
Atuando há 25 anos em São Paulo, o Junior Achievement já teve a participação de 150 mil 
jovens no programa de futuros empreendedores. A entidade é mantida por grandes empresas 
e tem como conselheiros executivos experientes. No programa de voluntariado da entidade, 
Daniela De Fiori, vice-presidente da área de assuntos corporativos do Wal-Mart, participou do 
esforço concentrado feito por executivos da rede varejista, em novembro de 2007.   
 
Daniela deu uma aula das 7 às 12 horas, em uma escola de 8ª série da rede pública, em 
Carapicuíba, que tinha alunos de 13 a 18 anos. "Somos preparados pelo Junior Achivement 
como devemos nos apresentar, como mantermos a atenção dos alunos e como aplicarmos os 
exercícios", afirma. A aula começa com um jogo de tabuleiro, onde a cada jogada os alunos 
precisam fazer opções, como por exemplo, continuar estudando ou largar a escola para 
trabalhar. Os alunos que acumulavam mais pontos, segundo ela, eram os que continuavam na 
escola.   
 
"O último exercício é de planejamento de vida para eles entenderem a necessidade de se 
preparar para alcançar o objetivo." Muitos alunos, segundo Daniela, disseram que só 
pensavam no curto prazo, em deixar logo a escola, sem perceber as conseqüências que tal 
decisão teria para o resto de suas vidas.   
 

 
Leia mais: Pedagogia da inclusão é a nova ordem para crianças especiais  
Andréa Licht 



A discussão e a prática da inclusão social em projetos concebidos para a criança com 
deficiências está se ampliando no Brasil, que tem 24,5 milhões de pessoas, ou 14,5% de sua 
população, com algum tipo de problema. Segundo muitas organizações não-governamentais, 
entidades filantrópicas e até empresas, a criança com deficiência é cidadã, é consumidora mas, 
acima de tudo, criança. Com esse discurso e algumas ações que visam a integração entre 
deficientes e não-deficientes, o setor esforça-se para banir o assistencialismo impregnado às 
suas práticas e à nossa cultura durante várias décadas.   
 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São Paulo, fundada na década de 
60, em tempos de políticas menos emancipacionistas, vem, há pelo menos cinco anos, 
discutindo a questão. "Estamos revendo os nossos serviços e hoje, todos os programas têm 
foco na inclusão", explica Aracélia Lucia Costa, superintendente da Apae de São Paulo. A 
entidade inaugurou no começo deste ano o Serviço de Apoio à Inclusão. Em parceria com 70 
escolas de ensino fundamental da rede pública municipal de São Paulo e o respaldo financeiro 
da Fundação Itaú Social, a Apae está colocando alunos com deficiência intelectual em salas de 
aula regulares. "Acreditamos que toda educação deva ser 'integradora', ou seja, que garanta o 
acesso a direitos e ao usufruto dos bens da sociedade. Por isso o projeto mereceu nosso 
apoio", diz Ana Beatriz Patrício, diretora da Fundação Itaú Social.   
 
Essa estratégia é respaldada pela nova Política Nacional de Educação Especial, do Ministério da 
Educação, que propõe uma mesma escola para todos os alunos, de modo que todos possam 
aprender juntos. É claro que professores e funcionários das escolas regulares precisam receber 
orientação técnica de entidades especializadas. No contra-turno da aula comum, esses alunos 
têm atendimento educacional especializado na Apae e as famílias são orientadas no sentido de 
tornar-se mais ativas no processo de inclusão social e de autonomia do deficiente intelectual. 
"Isso quebra o paradigma de ter alunos com deficiência separados em classes especiais", diz 
Aracélia.   
 
O papel de complementação da escola também é uma visão defendida pela Laramara - 
Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual. Entre as disciplinas desenvolvidas na 
associação, com sede em São Paulo, estão linguagem braile, orientação em mobilidade e uso 
da bengala, que ajudam o deficiente visual a ampliar sua autonomia. O resto, é com a escola. 
E se os alunos excluem o aluno cego? "Quando temos uma experiência negativa do aluno 
deficiente visual no ambiente da escola, convidamos o grupo para uma vivência no Laramara. 
Mas isso acontece em menos de 5% dos casos", explica Anderson Batista, assistente social da 
associação.   
 
Histórias bem-sucedidas de integração, no entanto, não apagam os obstáculos. "O Brasil é um 
país carinhoso, mas falta informação sobre a deficiência, em geral, e as barreiras 
arquitetônicas são enormes", diz Steven Dübner, um adepto incondicional da pedagogia da 
inclusão, fundador da ADD - Associação Desportiva para Deficientes.   
 
Professor de educação física e ex-técnico da seleção brasileira masculina de basquete em 
cadeira de rodas, Dübner já fez palestras motivacionais em mais de mil empresas no país. O 
pagamento é feito em cadeiras de roda para a associação. E o recado que ele sempre deixa 
para o público hipnotizado é simples: os deficientes físicos são capazes. "Nos anos 80 eles 
ficavam em casa, escondidos da sociedade, protegidos pela família. Nossa proposta é, através 
da atividade esportiva, permitir contato com outras crianças, inclusive não cadeirantes", diz 
Dübner. Na ADD, além do desenvolvimento através do esporte, as crianças e jovens com 
deficiência têm acesso à escola e cursos de capacitação.   
 
Por trás desses projetos e da filosofia da inclusão, cada instituição tem uma equação 
econômica para assegurar. A Apae SP, por exemplo, é auto-sustentável em 91% do 
orçamento. A verba advém em 50% do teste do pezinho (300 mil exames em 2007), da 
geração de serviços (41%) e da contribuição de sócios e eventos (9%). Já a Laramara, teve 
seu custo de R$ 2 milhões, em 2007, pago em 80% pela família Siaulys, fundadora da 
associação. A ADD é mantida pelos patrocinadores e pelas palestras de Dübner.   
 



Pelo ângulo das empresas, a decisão de investir em projetos para crianças com deficiência 
envolve definição estratégica dos investimentos na comunidade. A partir de 2001, a Atlas 
Schindler, por exemplo, decidiu-se por uma política social com foco no desenvolvimento 
humano. Em 2002, uma palestra motivacional de Dübner levou ao conhecimento da diretoria 
da empresa a existência da ADD. "Desde então somos patrocinadores de crianças entre 7 e 10 
anos. Esse contato nos trouxe a percepção da dificuldade de sair de casa, de ir para a escola, 
de não ter alimentação adequada", diz o diretor de recursos humanos e qualidade, Diloney 
Palumbo Filho. Segundo ele, no ambiente de trabalho que neste ano ganhará rampas de 
acesso e banheiros mais largos, percebe-se mais engajamento, ajuda mútua entre os 
cadeirantes e não-cadeirantes.   
 
Na DuPont do Brasil, fala-se de um programa de diversidade, que pretende dar 
representatividade justa e inclusão a pessoas negras, com deficiência, aprendizes, mulheres e 
homossexuais. "É uma ação responsável incluir deficientes. As lideranças e o RH estão 
sensíveis ao tema, mas os colegas também precisam estar. E é por isso que a empresa investe 
no treinamento (dos 2.200 funcionários, 70% já o fizeram) da equipe com discussão de casos 
e dinâmica de grupo para promover o respeito às diferenças. O modelo, importado da matriz, 
nos EUA, e adaptado à realidade local, chama-se Expect Respect. A DuPont patrocina a 
preparação, via Apae SP, de crianças com síndrome de Down para o mercado de trabalho, num 
projeto com duração de dois anos. "Estamos ajudando a preparar essas crianças para a 
comunidade", explica a coordernadora de diversidade da DuPont do Brasil, Flavia Zuanazzi.   

 
Leia mais: Assistencialismo tem que acabar, diz consultor  
 
Fábio Adiron, consultor de marketing, é membro da comissão executiva do Fórum Permanente 
de Educação Inclusiva. Pai de um garoto com síndrome de Down, ele tornou-se um militante 
no tema. Participa de grupos de discussão pela internet, é convidado para falar em escolas e, 
na sua avaliação, "o nível da discussão já está bem melhor, mas algumas instituições e as 
próprias empresas ainda têm uma visão assistencialista e trabalham para manter essa linha".   
 
Recentemente ele foi supreendido ao tomar conhecimento do projeto de lei (2545/07) do 
deputado federal Valdir Colatto (PMDB-SC), que determina que moedas e outros objetos de 
valor lançados em monumentos e locais públicos, após recolhidos, sejam destinados a 
entidades de assistência a pessoas com deficiência mental. O projeto, em tramitação, é um 
bom exemplo de anacronismo. É também a prova de que a discussão por uma sociedade 
inclusiva tem avanços e recuos.   
 
"Não podemos dizer que estamos numa sociedade inclusiva. Mas estamos discutindo, diz Ana 
Maria Barbosa, educadora, coordenadora executiva do USP Legal, programa que visa 
estabelecer políticas e ações voltadas à inclusão e à plena participação na vida universitária de 
pessoas com deficiência, sejam estudantes, funcionários ou docentes. Segundo ela, o livro 
"Educação inclusiva - o quê o professor tem a ver com isso?" tem alimentado a discussão em 
sala de aula. E mais: tem a pretensão de dizer ao professor que esta é também uma 
responsabilidade sua. O livro relata experiências, conhecimentos e informações sobre como as 
escolas podem integrar crianças com algum tipo de deficiência.   
 
O texto de Lia Crespo foi complementado por informações do site da Rede SACI Solidariedade, 
Apoio, Comunicação e Informação, especialmente do Observatório da Educação.   
 
Enquanto muitas entidades ainda seguem o modelo assistencialista e a escola esforça-se para 
fazer o dever de casa, a iniciativa privada oscila entre engajamento e o marketing. 
"Responsabilidade social virou qualquer coisa. Um blábláblá. Ou um belo desconto no imposto 
de renda. Por outro lado, há empresas se envolvendo, com intenção de que isso se reflita na 
empresa, e que ela passe a ter um grupo diferente. Mas é preciso muito cuidado, porque se 
você trabalha mal, corre o risco de excluir. De fazer caridade", diz a professora Ana Maria 
Barbosa. (A.L.)   

 
Leia mais: Lucro e sustentabilidade estão no centro do debate  
Gustavo Faleiros 



 
O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), entidade que 
reúne grandes empresas como Alcoa, Vale e Usiminas, realizará neste ano uma série de 
debates sobre a inserção da sustentabilidade em diferentes segmentos socioeconômicos. A 
primeira rodada terá como tema "Lucro X Sustentabilidade" e ocorre no Rio de Janeiro hoje. Os 
próximos encontros discutirão "Governança e Sustentabilidade", em junho (Brasília); 
"Biodiversidade e Pesca - Serviços Ambientais Ameaçados", em julho (Recife); "Papel da 
Comunicação na Sustentabilidade", em agosto (Vitória) e "Mudança do Clima, Desmatamento 
e Agronegócio", em setembro (Belém).   
 
A questão dos lucros versus a sustentabilidade certamente será uma das mais controvertidas 
nos eventos do CEBDS. O presidente-executivo da organização, Fernando Almeida, adianta 
que o atual modelo de negócios será criticado. A discussão parte de uma pergunta bastante 
direta: é possível às empresas atingir a sustentabilidade gerando os mesmos lucros que 
possuem hoje? "A resposta é não", rebate Almeida. "O lucro, hoje, é de curto prazo. Tem que 
se investir na perenidade dos recursos naturais e na inclusão social. Se o lucro não for visto 
desta forma, ele terminará no longo prazo."   
 
Para Almeida, tempo e escala são as questões principais na discussão sobre sustentabilidade. 
O CEBDS defenderá, durante seu ciclo de palestras, que se acelere a transição de um modelo 
de política pública e de negócios excludente dos grandes consumidores dos recursos naturais. 
Neste ponto, o envolvimento das grandes empresas será essencial, aponta o executivo.   
 
"A minha percepção é de que não temos todo o tempo do mundo, mas veja quem são as 
empresas líderes na bolsa de valores e note que são elas quem estão levando essa discussão 
adiante", elogia. Ele cita pesquisa recente conduzida pelo World Business Council for 
Sustainable Development, que revela que, entre os entrevistados, 68% acreditam que a 
solução para o problema das mudanças climáticas será dada pelo setor empresarial, ao invés 
dos governos e universidades.   
 
A situação, no entanto, é bem mais complicada: o modelo vigente está baseado na lógica 
´lucros mais rápidos´, enquanto o consumidor está atrás do mais produto barato. Mas isso vai 
ter que mudar. Almeida defende avanços na contabilidade do PIB que levem em conta a 
degradação da natureza e os serviços ambientais. O controle de erosão por matas 
preservadas, por exemplo, é um serviço ambiental. "Isso tudo tem que ser precificado, o valor 
que se dá a isso é muito baixo."   
 
Fernando Almeida acredita que as estratégias de marketing baseadas no discurso vazio do 
ecologicamente correto estão perdendo fôlego. O marketing pelo marketing tem perna curta, 
costuma repetir. O mais importante, julga, é o surgimento de novas lideranças dentro das 
empresas que realmente considerem a questão ambiental e a inclusão social como papéis 
prioritários do empresariado. Ele refuta as afirmações de que as mudanças tecnológicas serão 
o meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. "A mudança mais importante não é 
tecnológica é de comportamento e institucional."   
 
Quem trabalha com sustentabilidade, diz o presidente-executivo do CEBDS, pode ser visto sim 
como um "arauto de notícias duras, fortes". O posicionamento, contudo, que um empresário 
comprometido deve tomar é enfrentar o legado e buscar mudanças reais no futuro. Ele cita o 
caso de empresas que conseguiram fazer uma transição clara de um modelo predatório ao 
mais sustentável. A Du Pont talvez seja o caso mais emblemático para Almeida. Ela começou 
no século 19 como produtora de explosivos, depois no início do século passado passou para o 
setor de petroquímica, e nos últimos anos, dedica-se "à ciência da vida", a biotecnologia. 
"Existem empresas que têm faturamento maior que o PIB de países. Mas isso não significa 
muito se nela não há uma liderança com visão", avalia.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2008, Empresas & Comunidade, p. F1-F4 


