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O Instituto C&A surgiu juridicamente em um momento histórico emoldurado por grandes 
realizações. Em 1991, ano de sua criação, ainda eram recentes os ecos da vitória dos 
segmentos da sociedade que aspiraram e concretizaram os ideais de um Brasil democrático, 
materializados na Carta Constitucional de 1988. Outra conquista foi o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), promulgado em 13 de julho de 1990, que representa uma longa 
caminhada da sociedade brasileira, ao mudar o paradigma pelo qual as crianças e os 
adolescentes eram atendidos no Brasil.  
 
No seu 18 ano, o ECA adquire uma dimensão simbólica que ultrapassa o conceito de 
regulamentação formal da Constituição. Vislumbramos outra sociedade, com crianças e 
adolescentes sujeitos de direitos, "portadores de vida futura".  
 
Sob a égide da efetivação dos direitos da criança e do adolescente, os acionistas da rede 
varejista C&A Modas criam o Instituto C&A, com a finalidade de promover e qualificar, em 
todas as cidades brasileiras em que atua, a educação de crianças e adolescentes.  
 
A identificação de um foco para direcionar seus investimentos, no presente caso, a educação, 
adveio das tendências e demandas de uma sociedade que constrói no dia-a-dia a sua 
democracia e que sabe que a qualidade social de um país implica providenciar educação com 
padrões de excelência e adequação aos interesses da maioria da população.  
 
Os destinos da vida coletiva não são uma responsabilidade exclusiva do Estado ou mesmo da 
sociedade civil. O próprio princípio da participação social determina o compartilhamento de 
responsabilidades entre poderes públicos e diferentes grupos sociais, organizados ou não.  
 
Para o Instituto C&A, este princípio fundamenta a noção de parceria adotada em sua política 
de investimento, redefinindo, portanto, a relação estabelecida com as distintas instituições 
com as quais se articula. Ou seja, a co-responsabilidade torna-se um princípio também 
estruturador entre as partes envolvidas - Instituto C&A e organizações sociais parceiras, como 
ONGs, escolas, instituições de educação que atuam no campo da formação de educadores e 
docentes.  
 
Afinados à concepção da educação como um direito humano fundamental e um bem público, 
porque graças a ela nos desenvolvemos como pessoas e como espécie e contribuímos para o 
desenvolvimento da sociedade, o Instituto C&A privilegia o investimento na atenção direta a 
crianças e adolescentes, por meio de seus principais programas.  
 
São eles: Programa Educação Infantil - apoio a creches e pré-escolas; Programa Prazer em Ler 
-, apoio e promoção de projetos de estímulo a práticas de leitura em diferentes espaços 
institucionais; programa Educação em Tempo Integral - articulação de ONGs com escolas 
públicas e com outros ativos na comunidade para o fortalecimento da região apoiada.  
 
Outra iniciativa do Instituto busca oferecer aos funcionários da empresa C&A a oportunidade 
de exercer o direito à participação social, que é o Programa Voluntariado Empresarial. 
Participação social e vida comunitária são princípios de grande valor para os acionistas da 
empresa, uma vez que integra uma visão de mundo já manifesta nas atitudes dos fundadores 
da empresa.  
 
Redes e Alianças e Fortalecimento Institucional são programas que apostam na qualidade da 
gestão, na articulação interinstitucional, na formação de parcerias e busca pela 
sustentabilidade das organizações.  
 
Ao completar o seu 17 aniversário, o Instituto C&A se apresenta como um forte aliado da 
educação no Brasil, fomentando novas agendas para desenvolver, em conjunto com 
organizações da sociedade civil e Estado, propostas que atendam ao cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.  



 
No campo de seus investimentos na educação, o Instituto C&A destinou US$ 55 milhões, desde 
1991; apoiou cerca de 1.300 projetos, envolvendo 1 milhão de crianças, adolescentes, 
educadores e lideranças sociais.  
 
Com 3 mil voluntários atuando em prol da causa da educação de crianças e adolescentes, 
fazemos frente a grandes desafios. O Brasil está próximo de atingir a universalização do ensino 
fundamental. O nosso problema está na qualidade das ofertas educacionais. É no caminho da 
superação desse obstáculo que o Instituto C&A se põe a serviço.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 jun. 2008, Primeiro Caderno, p. A3. 


