
A FRUSTRAÇÃO 
DE BILL GATES 
O empresário americano, que deixou a Microsoft para 
se dedicar exclusivamente à filantropia, expõe a sua 
decepção com os resultados obtidos na área de educação 

ão existe instituição filantró
pica com a envergadura finan
ceira da Fundação Bill & Me-
linda Gates, administrada pelo 

criador da Microsoft e por sua mulher. 
Conhecida por seu trabalho para com
bater a miséria e moléstias em países 
pobres, especialmente na África, a or
ganização possui ativos que somam 37 
bilhões de dólares. Em 2010. destinou 
2.6 bilhões de dólares para projetos so
ciais, mais do que qualquer outra fun
dação no mundo. Embora não tão di
fundida, uma de suas metas é melhorar 
a qualidade do ensino público nos Es
tados Unidos, com investimento que 
supera 5 bilhões de dólares para proje
tos educacionais e bolsas de estudo 
desde 2000. Mais que dinheiro, Gates 
quis levar à filantropia a sua experiên
cia empresarial, na tentativa de ampliar 
a eficácia dos recursos investidos. O 
empresário, no entanto, começa a per
ceber que seus feitos, nesse campo, 

têm ficado abaixo de suas expectativas. 
Na semana passada, fez um desabafo 
numa entrevista ao The Wall Street 
Journal: "Aplaudo aqueles que fazem 
doações para a educação pública, mas. 
infelizmente, isso não tem produzido 
resultados significativos". Uma das 
principais iniciativas da Fundação Ga
tes na área foi a criação de vinte esco
las de pequeno porte, em diferentes 
cidades americanas, que serviram de 
laboratório para um ensino que acom
panhasse os alunos mais de perto. O 
índice de ingresso no ensino superior 
melhorou 10%, se tanto. "Não vimos 
impactos significativos nessa iniciativa 
e fazemos mea-culpa". afirmou. Ainda 
segundo Gates, o alcance da filantro
pia não deve ser superestimado. "O 
setor público gasta, ao ano. 600 bi
lhões de dólares com educação. En
quanto isso, todo o valor já desembol
sado por fundações nessa área não 
chega a 10 bilhões." 

DESABAFO Aula em escola americana 
que coma com o apoio da Fundação 
Gates: "Nossas ações não tiveram 
impacto significativo no ensino" 

A frustração de Gates revela quão di
fícil é reestruturar o ensino público. Diz 
o economista Naercio Menezes Filho, do 
Insper: "Uma ideia inovadora e que pos
sa ser replicada em larga escala é o cami
nho para o sucesso empresarial. Foi as
sim com o Windows. Mas, na educação, 
os insumos são pessoas. Cada aluno rea
ge à sua maneira. Cada um tem sua for
mação, sua família. Por melhor que seja 
uma ideia, nem sempre obtém o resulta
do esperado". Para a educadora Maria 
Helena Guimarães de Castro, titular do 
Conselho Estadual de Educação de São 
Paulo, a despeito do alcance limitado, as 
fundações podem contribuir para subsi
diar a pesquisa. "Existem intervenções 
que podem levar sem dúvida à melhoria 
da qualidade do sistema. Por exemplo, 
formar professores e criar métodos de 
avaliação de desempenho", afirma Maria 
Helena. A saída para Gates, portanto, se
rá reavaliar suas metas e estratégias. 
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