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Em prol da educação
Editora Abril lança projeto Educar para Crescer, com investimento de R$ 5 milhões
Fernando Murad

No Brasil existem mais de 
12 mil fundações privadas e 
associações sem fins lucrativos 
com projetos ligados à educação 
básica, segundo levantamento 
da Editora Abril. Mesmo assim, 
o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), indi-
cador de qualidade do sistema 
educacional do Ministério da 
Educação (MEC), é de apenas 
4,2 em uma escala de zero a dez. 
A meta do ministério é atingir o 
patamar seis em 2021.

Para acelerar este processo, 
contribuir para o desenvolvi-
mento da população e, em con-
seqüência, do País, a Abril lançou 
na semana passada o projeto 
sem fins lucrativos Educar para 
Crescer, idealizado por Roberto 
Civita, presidente e editor da 
empresa, que pretende mobilizar 
a sociedade em prol de ações 
concretas para a melhoria do 
sistema educacional brasileiro. 
A iniciativa envolve 30 títulos do 
grupo e seus respectivos sites, 

além do portal www.edu-
carparacrescer.com.br, que 
entrará no ar em agosto.

O Educar para Cres-
cer está baseado em três 
eixos: conteúdo editorial 
das revistas e sites do 
grupo (que terão cerca de 
100 profissionais compro-
metidos com a iniciativa), 
conteúdo especial (pro-
duzido pela redação do 
projeto, formada por sete 
pessoas), e colaborativo. 
Neste último, o público 
terá espaço para contar 
suas histórias pessoais e 
fazer cobranças. Quando 
um problema for solucio-
nado, será feita uma ma-
téria que receberá o carimbo 
“Resolvido”. Já as matérias de 
ações bem-sucedidas levarão a 
chancela “Isto dá certo”.

O projeto pretende ser mais 
pró-ativo do que reflexivo, expli-
ca Kaike Nanne, diretor de nú-
cleo das semanais de comporta-

mento da editora e coordenador 
editorial do Educar para Crescer. 
“As ações que vamos propor são 
todas mensuráveis. Teremos 30 
títulos comprometidos com a 
causa. Eles farão mais de 180 
reportagens sobre o tema edu-
cação. Além disso, 16 deles terão 

cartilhas customizadas 
para seus públicos”, conta. 
“O projeto dá um passo im-
portante ao trazer pessoas 
de fora do ambiente da 
escola para a discussão do 
tema”, complementa.

O projeto ainda con-
templa a publicação do 
ranking Melhores e Piores 
da Educação Brasileira, 
anuário que apresentará 
a classificação de escolas, 
municípios e Estados. Nos 
moldes do especial Melho-
res e Maiores de Exame, 
o ranking será produzido 
por um instituto com base 
nos indicadores oficiais da 
educação do País, como 

o Ideb, o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e o Cen-
so Escolar. Os resultados do 
ranking serão publicados em 
uma edição especial que será 
vendida a preço de custo, se-
gundo a Abril.

Entre os temas das repor-

tagens, estarão as dez melho-
res escolas do País e as boas 
práticas que as outras institui-
ções de ensino podem repetir, 
os dez melhores e os dez piores 
municípios e o que eles têm 
de diferente, o melhor e o pior 
Estado de cada região, a melhor 
escola de cada região do País e 
quais são suas diferenças e se-
melhanças. A partir do segundo 
ano também serão destacadas 
as dez escolas que mais melho-
raram e o que elas fizeram para 
atingir esse resultado. 

Conselho
A iniciativa conta com um 

conselho consultivo, formado 
por personalidades de destaque 
do universo educacional, repre-
sentantes dos patrocinadores e 
profissionais da Abril, que defi-
nirá os rumos das ações.

O projeto está recebendo 
um aporte de R$ 5,17 milhões 
da Abril e ainda conta com três 
cotas de patrocínio, no valor de 
R$ 2,3 milhões cada. Segundo a 
editora, toda a verba será rein-
vestida na iniciativa. 

“Estamos captando parceiros 
para sustentar a causa. Toda a 
receita será replicada para ga-
rantir ao projeto a longevidade 
e grandiosidade que esperamos 
dele”, explica Rogério Gabriel 
Comprido, diretor geral de pu-
blicidade adjunto.

Nanne, coordenador do projeto: ações mensuráveis
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