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Empresas completam a conta dos
baixos aportes públicos em escolas
Medidas adotadas por companhias tentam amenizar déficit e buscam tomada de consciência por parte da sociedade

Michele Loureiro
mloureiro@brasileconomico.com.br

As limitações da qualidade da
educação pública brasileira
são nítidas aos olhos de todos
aqueles que querem ver. Como
uma tentativa de amenizar o
déficit educacional, que mais
tarde se transforma em falta
de mão de obra capacitada, há
seis anos 52 empresas se uni-
ram e formaram a Associação
Parceiros da Educação, a fim
de reforçar as bases de ensino
e destinar montantes que va-
riam entre R$ 100 mil e R$ 200
mil ao ano, por ao menos cin-
co anos, para cada escola se-
lecionada. Atualmente a asso-
ciação atende 80 escolas no
Estado de São Paulo e pretende
chegar a 500 em 2013.

“A educação não é uma ques-
tão só do governo e sim da so-
ciedade como um todo. O Esta-
do ainda tem um caminho lon-
go a percorrer na questão de ali-

nhar investimentos, mas a mis-
são da sociedade é ser atuante ”,
diz Jair Ribeiro, coordenador da
Associação Parceiros da Educa-
ção. Sem isentar as defasagens
da política pública de investi-
mentos em educação no Brasil,
Ribeiro defende que o principal
problema do setor no país é a
qualidade. “Por isso, a principal
missão da associação é auxiliar
na capacitação dos professores e
incentivar a participação das
pessoas. O investimento não é
tudo e o envolvimento dos pais,
por exemplo, é responsável por
cerca de 50% da produtividade
do aluno em sala de aula”, afir-
ma o coordenador.

Ribeiro diz ainda que em
países como Estados Unidos,
ex-alunos de Harvard, assim
como de inúmeras outras insti-
tuições, costumam fazer doa-
ções à universidade com fre-
quência. “É uma questão de
tratar a educação como um bem
de todos. A associação busca

essa tomada de consciência, de
que independentemente da
atuação do governo, a socieda-
de também é responsável.”

Evolução
A parceria com a associação
ocorre a partir das necessidades
da escola, definidas com a dire-
ção e professores. Inicialmente, a
verba é direcionada à infraestru-
tura, depois começa o foco peda-
gógico. É uma estratégia que
apresenta bons resultados: o Ín-
dice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), de 2009,
aponta que 92,3% das escolas
parceiras pertencentes ao ciclo I
(1º ao 5º ano) apresentaram índi-
ce acima da média nacional.
“Nos seis anos de atuação da as-
sociação é perceptível o avanço.
Acredito que a associação nunca
deixará de existir, mas a tendên-
cia é de que a atuação seja redu-
zida a um espectro menor e que a
participação coletiva seja cada
vez maior”, destaca Ribeiro. ■

Tendência é que a
atuação financeira
das empresas, como
suporte ao governo na
área da educação,
seja reduzida a um
espectro menor e a
participação da
sociedade seja cada
vez maior

● Atualmente a Associação
Parceiros da Educação atende
80 escolas públicas no estado
de São Paulo e pretende expandir
o número para 500 até 2013.

● As 52 empresas “adotam”
as escolas por um período
de pelo menos cinco anos
e investem até R$ 200 mil
por ano em cada instituição.

● O Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb),
alusivo a 2009, aponta que
92,3% das escolas parceiras
pertencentes ao ciclo I (1º ao
5º ano) apresentaram índice de
ensino acima da média nacional.

PARCEIROS DA EDUCAÇÃO
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