
Difícil quem não conheça hoje
em dia uma consultora de bele-
za da Natura, afinal a empresa
conta com 1,1 mil profissionais
espalhadas por todo o país. E é
com a ajuda desta força de traba-
lho que o Instituto Natura quer
contar para garantir que um de
seus maiores programas seja de
fato implementado. Trata-se do
Projeto Trilhas, uma iniciativa
do instituto em parceria com o
Ministério da Educação (MEC) e
com coordenação técnica da Co-
munidade Educativa Cedac
(Centro de Educação e Docu-
mentação para Ação Comunitá-
ria), voltada para a melhoria de
acesso à literatura infantil e,
que nesta semana ganhou sta-
tus de política pública. “Vamos
convidar pelo menos uma con-
sultora por escola contemplada
pelo projeto Trilhas, que vai
atuar como consultora da esco-
la, incentivando o uso do mate-
rial”, afirma Pedro Villares, pre-
sidente do Instituto Natura.

O material do Trilhas foi ela-
borado para apoiar o trabalho
dos professores criando oportu-
nidades para que as crianças em
processo de alfabetização te-
nham maior acesso à literatura
infantil e, consequentemente, à
cultura escrita. Na primeira fase
do projeto, o MEC escolheu os
municípios participantes com
base nos seguintes critérios: ci-
dades com mais de 150 mil habi-
tantes e municípios com baixa
performance no Índice de De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb). Com isso, o progra-
ma vai chegar 975 municípios,
beneficiando 72 mil escolas, cer-
ca de 140 mil professores e mais
de 3 milhões de alunos.

Esta não é a primeira vez que
o material chega à escola públi-
ca. O Trilhas foi lançado pela Na-
tura em 2009, para apoiar e ins-
trumentalizar o trabalho do pro-
fessor de educação infantil.

O projeto foi realizado com
verba da linha de produtos Natu-
ra Crer para Ver e atendeu nes-
tes dois anos 310 municípios, en-
volvendo 4,3 mil escolas, 15 mil
educadores e cerca de 310 mil
alunos. “Para um protótipo isso
não era necessário, mas a ges-
tão anterior trabalhou a hipóte-
se de que eventualmente o MEC
não fosse adotar e acabou virar
um projeto grande”, explica.

A presença das consultoras
na escola será apenas uma das

fases do programa. Segundo Vi-
llares, a intenção do MEC é que
o Trilhas faça parte do pacote
do Programa Alfabetização na
Idade Certa (Paic). O Paic foi
criado em 2004 e oferece ofere-
ce material estruturado aos alu-
nos de 1ª e 2ª séries e formação,
assessoramento e material espe-
cífico aos professores. Além dis-
so, tem um sistema de avaliação
externa para verificação periódi-
ca do processo de letramento e
numeramento das crianças.

Ancoragem

O Trilhas também passará a fa-
zer parte da rede de Ancora-
gem, criada pelo criada pelo
Itaú Social e pelo Cenpec, em
parceria com o MEC, para o pro-
grama “Olimpíadas da língua
portuguesa”. Essa rede vai auxi-
liar a implantação do projeto, in-
centivar o uso dos materiais em
sala de aula e apoiar a formação
dos professores nas escolas pú-
blicas brasileiras. “Formaremos
4 mil técnicos para assessorar
os professores que receberão o
material”, conta. ■ R.O.
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O papel dos ex-alunos é relevante em toda atividade de de-
senvolvimento, estabelecimento de parcerias e na capta-
ção de recursos para campanhas de capital ou manutenção
das instituições de ensino superior. Essa prática é mais pre-
sente e tradicional na cultura americana, mas, recentemen-
te, observa-se, de modo gradual, na América Central,
América do Sul, Europa e Ásia, com resultados positivos.

Muitas vezes, pode-se pensar que a diferença cultural
histórica entre o Brasil e os Estados Unidos inviabilizaria
técnicas e experiências bem-sucedidas nesse país quanto à
sustentabilidade das faculdades e escolas em geral. No en-
tanto, há soluções práticas eficazes. Aqui, temos de solici-
tar e estimular as doações e o envolvimento dos antigos
alunos. À medida que tentamos métodos e técnicas para
desenvolver e fortalecer esse relacionamento, adquirimos
conhecimento específico e aprimoramento em captar re-
cursos e fortalecer os estabelecimentos de ensino superior.

A primeira associação de antigos alunos foi criada na
América do Norte, nos primórdios de 1800. Inicialmente,
estava mais preocupada com interesses intelectuais e per-
petuação de memórias. Os primeiros fundos formados por

antigos alunos também
apareceram no início
desse período, com fre-
quência promovendo o
conceito de estabelecer
em vida um capital espe-
cífico para gerar uma ren-
da destinada a ajudar os
programas de uma facul-
dade ou universidade.

Os ex-alunos são a pri-
meira e principal van-
guarda para o suporte do

desenvolvimento da universidade. Em 1913, houve um en-
contro de 23 diferentes escolas públicas e privadas, repre-
sentando grande área geográfica dos Estados Unidos. Foi
uma resposta a convite da Universidade do Estado de Ohio
para se encontrarem e trocarem experiências.

No Brasil, o contato com ex-alunos é praticamente ine-
xistente nas instituições. As universidades não fazem ideia
de onde se encontram seus antigos alunos. Muitos podem
estar ocupando posições altas na sociedade por conta da
formação que receberam. É a partir daí que tudo se inicia.
Um dos principais fatores de sucesso em um programa de
captação de recursos é o acompanhamento de ex-alunos.

Saber onde estão e estabelecer contato periódico com
eles, seja por cartas, eventos, e-mails ou mala direta é es-
sencial. Os ex-alunos de universidades públicas ou priva-
das — os que pagaram, os que não pagaram para obter
sua formação e também os bolsistas — devem reconhe-
cer que a instituição foi vital para sua vida e sua carreira.
Qual deles recusaria contribuir para sua faculdade caso
fosse adequadamente abordado? Universidades do Cana-
dá contatam anualmente seus ex-alunos onde quer que
estejam, até em outro continente. Todo ano eles rece-
bem uma carta e também são convidados a fazer suas
contribuições. E fazem, podem acreditar.

Todos os ex-alunos têm interesse de que a imagem de
sua faculdade esteja bem. Assim, podem doar para finan-
ciar atuais bolsistas, prédios, reformas e melhorias. Den-
tre todos os doadores no mundo, só 12% o fazem por con-
ta de incentivos fiscais. Além desse aspecto, há outras mo-
tivações. Com certeza, um ex-aluno que tenha posses
não recusará reformar ou até construir uma biblioteca
que levará seu nome. O cadastro do ex-aluno é vital. Ele
tem de voltar à universidade e ser localizado. O desenvol-
vimento dessa cultura é muito importante para o Brasil,
considerando que a perenidade e a constante evolução
das instituições de ensino superior são fundamentais ao
desenvolvimento e competitividade do País. ■
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