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O s empresários brasileiros podem
adotar a postura de simplesmente
cruzar os braços e apontar o dedo
para o governo atribuindo apenas às

autoridades a responsabilidade sobre aquele que
é o maior déficit brasileiro: a qualidade do ensino
básico na rede pública. O ideal seria que
tomassem para si a questão e participassem
ativamente da instalação definitiva de um
modelo de escola capaz de assegurar a crianças e
jovens a mais ampla educação para o
desenvolvimento do País e a paz na sociedade.

Pesquisas mostram que educação, cultura,
informação, formação e lazer oferecidos em
ambiente pacífico e organizado são essenciais
para o desenvolvimento pleno do processo de
aprendizagem. Se o empresariado brasileiro se
lançasse a esse desafio de, junto ao governo,
melhorar a qualidade de ensino no País,
cumpriria com a obrigação de devolver algo de
real valor para a sociedade.

Há três anos, em São Paulo, um grupo de
empresários leva adiante os planos de realizar
um programa que estrutura, coordena e
acompanha parcerias entre empresas e escolas
públicas estaduais, usando, além de recursos
financeiros próprios, experiências de gestão com
o objetivo de melhorar a qualidade do ensino. A
ação é coordenada pela Sociedade Civil de
Interesse Público (Oscip) Parceiros da Educação
(www.parceirosdaeducacao.org.br), e a atuação
conjunta com o governo do Estado foi
formalizada pela Secretaria da Educação por
meio do projeto "Empresa Educadora".

Hoje, os empresários patrocinam 65 escolas e
asseguram educação de melhor nível a quase 80
mil crianças e jovens. A meta do grupo é chegar a
cem escolas até o fim deste ano e a 500 até 2010.

Mais do que adotar a escola e reduzir o
auxílio a algumas obras de reforma e instalação
de infra-estrutura e equipamentos básicos, os
empresários também atentam para a evolução
pedagógica nessas unidades, a melhor gestão dos
recursos e a inserção da escola na comunidade.

Os resultados são fantásticos. Os índices de
aproveitamento das crianças se elevaram em até
50% em um único ano. As comunidades nas
quais estão inseridas passaram a enxergar a
escola como patrimônio.

A experiência prova que o importante
não é o valor a ser investido, mas a maneira
como os recursos serão utilizados. Realizar
um diagnóstico da situação da unidade escolar,
propor soluções pertinentes, compor parcerias
utilizando a experiência e o conhecimento
de programas a organizações
não-governamentais são iniciativas que
enriquecem o dia-a-dia da escola.

Tudo é definido e negociado com a direção,
os professores, pais e alunos, o que torna as
decisões sustentadas e facilmente incorporadas.
Os resultados vão da melhora do nível de ensino
à redução da evasão escolar, além da melhoria
das condições de trabalho dos professores
e do oferecimento de oportunidades para
a comunidade.

Sempre ouvimos que a educação básica
é de responsabilidade exclusiva do Estado.
De fato, trata-se de uma atividade
tradicionalmente atribuída ao Estado, inclusive
garantida por nossa Constituição. Contudo, o
envolvimento maior da comunidade no
atendimento das necessidades de uma escola
é uma prática bastante difusa entre os países
mais bem-sucedidos no trato da educação e deve
ser incentivada. B2B
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