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Muita coisa mudou na educação do país
desde que o Irmão Dario Bortolini, presi-
dente das Mantenedoras da Província
Marista Brasil Centro-Sul, começou a
acompanhar os trabalhos das obras so-
ciais na década de 70. A começar pela
importância dos colégios particulares,
que ganharam status ao receber os alu-
nos de classe média, oriundos das dete-
rioradas escolas públicas. E foram muitas
escolas religiosas, que acolheram estes
alunos, com a proposta de oferecer ensi-
no de qualidade aliado a valores cristãos.

A fórmula era perfeita: com os recur-
sos da prestação de serviço particular,
congregações cristãs sustentavam suas
obras sociais. Preocupados com a perpe-

tuação desse trabalho, há cerca de cinco
anos, a Província Marista criou um grupo
voltado para profissionalização das esco-
las. O objetivo é claro: criar condições
econômicas para enfrentar o competitivo
mercado da educação e, assim, ampliar
as obras sociais. O primeira etapa foi es-
tabelecer políticas de investimentos e
controle de endividamento. “Se antes
nos preocupávamos em como gerir as es-
colas em meio a alta inflação, hoje temos
outro tipo de pressão: aliar nossos valores
à eficiência”, afirma o Irmão Dario.

A Província Marista Brasil Centro-Sul
deu mais um passo para a profissionali-
zação ao contratar Paulo Serino para o
cargo de superintendente das mantene-
doras Associação Brasileira de Educação
e Cultura (ABEC) e União Catarinense de
Educação (UCE). “Hoje as vocações são

bem menores e a proporção da perseve-
rança é baixa, por isso contamos com lei-
gos, alinhados aos valores maristas para
continuar a missão”, diz Irmão Dario.

O executivo, ex-diretor regional da
Estácio Participações, tem como desafio
acelerar o processo de integração da rede
maristas, que conta hoje com 15 colégios
maristas, 24 centros sociais, cinco pro-
gramas de ação comunitária e ambiental
(ProAção), um centro de defesa da infân-
cia, a universidade PUCPR, o Instituto
Católico de Santa Catarina, quatro hospi-
tais, o Grupo Lumen de Comunicação e a
Editora FTD. Juntas, as unidades da pro-
víncia têm faturamento de R$ 250 mi-
lhões por mês e previsão de investimen-
tos de R$ 25 milhões. Os colégios contam
com 23 mil alunos e os centros sociais
chegam a atender até 170 mil crianças e
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Província Marista, proprietária de colégios como o Arquidiocesano de São Paulo, profissionaliza administração

Irmão Dario,
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com eficiência

O executivo
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superintendência
da Província
Marista: mais
um passo para
profissionalização

Centro social na Zona Leste de
São Paulo: foco no ensino infantil
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Financiamento coletivo
ajuda projetos educativos
Um modelo de financiamento coletivo para dar vida a projetos ou
ações — o chamado crowdfunding — começa a se disseminar no
Brasil com plataformas on-line como Catarse, Queremos, Move-
re ou Senso Incomum. O internauta que acessa o site, pessoa físi-
ca ou jurídica, escolhe o projeto que deseja apoiar e seleciona
uma quantia para investir. Pode haver diferenças de procedi-
mento, mas o mecanismo funciona em geral assim: o investidor
recebe em troca alguma vantagem, que pode ser a participação
em um evento, um produto finalizado ou apenas a satisfação de
se tornar colaborador de uma causa. Se o projeto não conquista o
financiamento necessário num prazo estabelecido, o dinheiro
volta para o dono ou ele concorda que o recurso componha um
fundo para financiar outras ações.

Nas plataformas há espaço para projetos culturais diversos,
pequenos negócios, empreitadas como pesquisar boas soluções
para melhorar a vida das pessoas nas grandes cidades e também
o crowdfunding social no exemplo de um educador que oferece
formação profissionalizante a jovens e adolescentes de baixa

renda e pede, no site Senso Inco-
mum, colaboração para adquirir
material para as oficinas gratuitas
de canto, percussão, violão, te-
clado e circo do projeto. Esse é
um dos poucos projetos educati-
vos disponíveis, mas a discussão
sobre o potencial do crowdfun-
ding na educação começa a ga-
nhar evidência nos blogs de inte-
resse sobre o tema.

Uma ideia que circula, talvez
inspirada na plataforma chinesa
Qifang, que usa a ferramenta para
apoiar as necessidades acadêmi-
cas e profissionais de estudantes,
é instituir o crowdfunding como
opção às bolsas de estudo e ao fi-
nanciamento estudantil (Fies).
Nessa aplicação, o projeto pode-
ria ser o estudante de escola pú-
blica que precisa de recursos para

fazer um curso técnico ou mesmo o aluno do colégio privado que
quer fazer uma especialização no exterior. A plataforma permiti-
ria que o investidor acompanhasse de perto o percurso do seu
“projeto” na escola e até no mundo do trabalho.

Professores também podem se valer da ferramenta inovadora
para implantar seus projetos pedagógicos. Um exemplo vem da
França, no Ulule, reconhecida como a maior plataforma de
crowdfunding na Europa, sob o slogan “donnez vie aux bonne
idées” (dar boa vida às ideias). No site, duas professoras de uma
escola maternal dirigida a alunos portadores de deficiência pe-
dem recursos para um projeto que costumam realizar anualmente
na instituição: oferecer aos alunos um dia de descobertas. Este
ano, com dificuldades financeiras, elas solicitam um comple-
mento de € 2 mil para o transporte e as atividades esportivas in-
cluídas no programa — conhecer a neve nos Vosges. Com mais de
600 visitantes por dia, o Ulule já tinha arrecadado até a última se-
mana cerca de € 700 para as mestras dedicadas.

Nos Estados Unidos, o foco da plataforma Donors Choose são
as escolas públicas. Eles mobilizam ajuda de todos os tipos: uma
caixa de lápis, violinos para um recital escolar, um microscópio
para aulas de biologia. No Brasil, as demandas do setor sobram.
Um modelo de crowdfunding para acolhê-las e resolvê-las seria
bem-vindo. Sem burocracias, apenas reunindo quem quer aju-
dar e quem precisa de ajuda. ■

LÉLIA LIRA
Jornalista e editora do site e revista
Onda Jovem, do Instituto Votorantim
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Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária
Os Acionistas da Companhia Nacional de Açúcar e Álcool - CNAA (a "Cia."), são convidados, nos termos 
do disposto no artigo 124 da Lei n º 6.404/76, à comparecer a AGE da Cia. que será realizada em 04 de 
março de 2011, às 10hs, na sede da Cia., localizada na Av. Mackenzie, 1835, 6º andar, na Cidade de 
Campinas/SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de Conselheiro para o Conselho 
de Administração; (ii) aprovação de emissão de bônus conversíveis e (iii) outros assuntos que o interesse 
social exigir. Campinas, 24 de fevereiro de 2011. Orlando R. González - Presidente do Conselho.
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Saraiva lança
plataforma
de gestão de
aprendizado
Há muito tempo se fala que as notas dadas em sala
de aula para avaliar a performance dos alunos não
atendem às necessidades do mundo atual. Saber
por exemplo que determinado estudante tirou
nota oito — para alguns B — na disciplina de his-
tória, na 6ª série do ensino fundamental, não res-
ponde o que ele sabe sobre o conteúdo. E o mais
importante: não responde o que ele não sabe.

A Editora Saraiva passou dois anos se debru-
çando sobre esta questão. A solução será apre-
sentada hoje ao mercado de educação: a plata-
forma Saraiva Conecta, voltada para avaliação e
gerenciamento de aprendizagem de alunos do
ensino médio. “Entendemos que, mesmo com
as dificuldades atuais, o Enem veio para ficar.
Por isso, os professores precisam aprender a
trabalhar com habilidades e competências alia-
das ao conteúdo programático tradicional”,
afirma Otello Bertolozzi Netto, gerente de ne-
gócios digitais da Saraiva.

A empresa quer aliar sua experiência no des-
envolvimento de soluções multimídias para
ajudar escolas e professores a obterem um dia-
gnóstico preciso das dificuldades enfrentadas
pelos alunos na sala de aula durante o ano leti-
vo. O foco são 13 disciplinas das turmas de 1º ao
3º ano do ensino médio, especialmente de es-
colas particulares. Betolozzi Netto não descar-
ta, no entanto, a possibilidade de a ferramenta
chegar à escola pública.

O produto traz um banco com questões que
podem ser usadas na aplicação de testes com
respostas de múltipla escolha, produzindo ava-
liações imediatas. Após o teste ser concluído, o
programa gera relatórios gráficos e qualitativos
que apontam quais são as deficiências da clas-
se, no geral, e também de cada aluno.

A ideia de trabalhar com a sobrecarga de re-
gistros e combater a pouca informação sobre a
forma de aprendizado dos alunos também é o
foco da consultoria educacional Meritt, que faz
avaliação de escolas públicas e particulares de
redes de Minas Gerais e Curitiba. O trabalho da
Meritt é fruto da experiência do fundador da
empresa, Alexandre Oliveira, como professor
de geografia. Ele percebeu que apesar de todos
os dados produzidos pelos professores sobre os
alunos, como provas, trabalhos escolares e bo-
letins, pouco se sabe de fato sobre o processo de
aprendizado de cada um dos estudantes.

Oliveira desenvolveu uma ferramenta tec-
nológica, voltada para a gestão de informa-
ções, que vai muito além de uma análise de
frequência e notas. Com base em análise de
conteúdo — de habilidades predeterminadas
pelo professor em provas —, a empresa conse-
gue oferecer pela internet o mapeamento do
aprendizado do aluno. ■ R.O.

A ideia de trabalhar com a
sobrecarga de registros e
combater a pouca informação
sobre a forma de aprendizado
dos alunos também é o foco da
consultoria educacional Meritt

para ampliar obra social

jovens. “Para ampliar o atendimentos te-
mos de melhorar o superávit das opera-
ções”, afirma Serino. Para isto, a entida-
de não conta só com as mensalidades.
Atualmente, cerca de 85% da receita vem
de outros serviços, como cursos extra-
curriculares. “Nossa meta é que onde há
um colégio marista pago, exista também
uma obra social”, conta Irmão Dario.
Neste ano, a entidade vai investir R$ 5
milhões na abertura de dois centros edu-
cacionais em Curitiba e Caçador (SC).

Comunidade Marista
A comunidade marista — irmãos de Maria
— foi fundada por pelo sacerdote francês
Marcelino Champagnat, em 1816, para o
cuidado pastoral de crianças e jovens, espe-
cialmente o ensino de leitura, escrita, arit-
mética, oração e a vivência do Evangelho. ■
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