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Alunos na nova biblioteca da Escola Estadual Dr. Francisco Brasiliense Fusco. O colégio foi adotado por 
uma empresa privada 

Maikson Lee da Silva Melo, de 11 anos, é um estudante dedicado de Altamira, no Pará. Adora Português, 
ditados e Ciências. É tímido com quem não conhece. Por isso costuma falar baixo. Mesmo assim, afirma 
com segurança para qualquer pessoa: “A escola é importante para quem quer ser algo na vida”. O garoto 
entrou para o colégio na 2ª série com 8 anos de idade. Não sabia ler nem escrever. Antes, ficava em casa 
brincando e ajudando a mãe nas atividades domésticas. “Não foi fácil”, diz, ao se recordar dos primeiros 
dias de aula. Enquanto os coleguinhas de classe, da mesma idade, acompanhavam o que a professora 
explicava, Maikson Lee mal conhecia as letras. Não entendia o que estava escrito no quadro-negro. No 
fim do ano, repetiu a série. Ele era um candidato a entrar nas estatísticas de jovens que acabam 
desistindo da escola. Seu destino poderia ser como o de 64% dos brasileiros de 15 a 64 anos que 
estudaram até a 4a série: eles não compreendem textos longos e apenas conseguem fazer operações 
matemáticas simples, como de soma e subtração.  

Mas Maikson teve uma segunda chance. A escola em que estudava tinha uma parceria com o Instituto 
Ayrton Senna. Ele recebeu aulas de reforço em uma classe separada, só para alunos com dificuldade. 
Primeiro, fez um curso especial para se alfabetizar. Depois, teve um reforço para recuperar s as séries 
perdidas e chegar a um nível de conhecimento compatível com sua idade. Em dois anos, ele foi da 2ª 
série para a 5ª, que agora cursa. “Quero continuar estudando para ser um bom ator de novela ou cantor. 
Vou me esforçar”, diz.  

Maikson é um dos estudantes brasileiros que estão se beneficiando da entrada dos empresários no 
esforço nacional para melhorar a qualidade da educação. Não existe estimativa de quanto é esse 
investimento. Mas só as 112 grandes companhias que compõem o Grupo de Institutos Fundações e 
Empresas (Gife) aplicaram, no ano passado, R$ 1,1 bilhão em trabalhos sociais. Delas, 83% priorizam a 
educação. Para ter uma idéia, o governo federal investiu, em 2007, cerca de R$ 10 bilhões na educação 
básica. Todo esse dinheiro oferecido pelas empresas pode ajudar a melhorar a educação no país. A 
questão é como aplicar os recursos.  

O principal alerta aos empresários bem-intencionados para tentar melhorar a educação é não buscar 
substituir o Estado. “Se isso acontecer, quando a instituição deixar de colaborar com o ensino da escola, 



ela ficará pior do que estava”, diz Jaqueline Moll, diretora de Educação Integral, Direitos Humanos e 
Cidadania do Ministério da Educação (MEC). Estará sem a empresa provedora e distante do Estado, que 
aponta qual direção seguir. “A orientação que dou é estabelecer uma parceria envolvendo o poder 
público”, afirma Priscila Cruz, diretora-executiva do Todos pela Educação, uma ONG criada por 
educadores e empresários. 

As 112 maiores empresas do país investiram R$ 1,1 bilhão em ações  
sociais no ano passado. E 83% delas priorizaram a educação 

As empresas descobriram duas estratégias para ajudar. A primeira é concentrando todo o investimento. 
Esse é o caso do Grupo ABC, de agências do publicitário Nizan Guanaes. Ele praticamente adotou a 
Escola Estadual Dr. Francisco Brasiliense Fusco, no Campo Limpo, bairro de classe média baixa da 
cidade de São Paulo. O projeto começou em 2005, quando Rosângela Moura, de 53 anos, assumiu o 
cargo de diretora do colégio. Ela queria melhorar a situação. “As salas de aula tinham infiltrações. A 
biblioteca estava defasada. O jardim totalmente malcuidado. A escola era habitada por ratos e mil 
pombos”, diz. O próprio professor de Matemática da escola, Adriano Serri, fez um projeto de reforma. A 
primeira ação do Grupo ABC foi cuidar da parte física. Encomendou um projeto paisagístico, eliminou os 
ratos e pombos, organizou um estacionamento, refez a quadra de esportes, criou laboratório de 
informática e biblioteca informatizada e inseriu televisões e DVDs em todas as salas de aula. Para 
estimular o uso de todos esses recursos, a empresa premia com computadores os professores que 
oferecem projetos em classe aproveitando os equipamentos. Também entrega o título de Melhor do Ano 
para o professor mais dedicado.  

Com esses investimentos, a proporção de professores que pediam transferências para outras escolas 
caiu de 52%, em 2005, para 4%, em 2007. Praticamente acabaram os registros de violência e 
depredação. E a evasão escolar, que era de 9,5%, caiu para 1,5%. A mudança foi percebida e aprovada 
pelos moradores do bairro e das comunidades vizinhas. As matrículas subiram de 1.210 alunos, em 2005, 
para 1.830, neste ano. O número de salas de aula dobrou. “Ainda assim, temos fila de espera na 
matrícula”, diz Rosângela.  

A fila também ilustra os limites desse tipo de ação. Melhorar uma escola é um alento pontual. Não muda a 
vida dos estudantes das instituições vizinhas no mesmo bairro. O Grupo ABC faz parte de um time de 63 
empresas dentro de uma iniciativa para adotar mais escola. A idéia é buscar outros colégios em situação 
crítica no Brasil todo. O que esse grupo e outras empresas estão buscando é agir em maior escala na 
educação brasileira.  

A estratégia do Instituto Ayrton Senna já tem essa dimensão. O projeto que ajudou o paraense Maikson 
abrange não só a escola dele, mas toda a rede municipal de Altamira. Os programas do instituto atendem 
às redes de 1.372 municípios do país. São 78 mil crianças. “Queremos causar impacto em larga escala. 
Por isso, nossas parcerias são feitas com todas as escolas dos municípios”, afirma Margareth 
Goldenberg, diretora-executiva do Instituto Ayrton Senna. “Sabemos que cada lugar tem sua 
peculiaridade, mas o problema é nacional. Mesmo empresas com suas próprias fundações de ação 
educacional, como o Bradesco, a Votorantim ou a Microsoft, também apóiam programas do Instituto 
Ayrton Senna para ganhar mais escala. “Se empresários destinam recursos para áreas públicas, como a 
construção de ferrovias, por que não podemos ser parceiros de escolas?”, diz Luis Roberto Pires Ferreira, 
diretor de Responsabilidade Social do Grupo ABC. “Ainda mais se nos sentirmos capazes e responsáveis 
pelo desenvolvimento do país. É para onde o mundo está indo.”  
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