
As administradoras de empre-
sas Daniela de Rogatis e Karin-
na Bidermann Forlenza são as
mulheres à frente do Grupo Ro-
gatis, que atua na área de educa-
ção. Sua mais recente empreita-
da é a Rogatis Family, uma con-
sultoria de educação voltada pa-
ra famílias de classe AAA, com
custo inicial de R$ 108 mil.

“O foco deve-se ao tipo de
personalização que o trabalho
demanda”, diz Daniela. “É um
trabalho de consultoria de estra-
tégia de educação para as famí-
lias, que precisam ampliar a vi-
são do que é educar e voltar a
ter o lugar de liderança na for-
mação da educação”, completa.

Cada projeto é feito sob medi-
da para cada criança, já que é rea-
lizado um mapeamento da reali-
dade dela nos vários ambientes
em que ela transita: escola, casa,
etc. Para traçar esse perfil, são
realizados encontros com a fa-
mília e com outras pessoas que
participam do dia a dia do alu-
no, como babás e motoristas,
bem como professores. “O obje-
tivo é entender o ambiente que
a família vive e os desafios pro-
postos para a criança, bem co-
mo suas vontades”.

A conclusão é um livro, cha-
mado de “design de aprendiza-
gem”, com orientações pragmá-
ticas das consultoras para que os
pais possam potencializar opor-
tunidades já e ainda não explora-
das. Por exemplo, indica-se co-
mo potencializar viagens que já
são feitas com frequência pela fa-
mília. “Organizamos atividades
em escala de tempo, indicando
o que deve ser feito primeiro pa-
ra abrir horizontes e quanto tem-
po esperar depois. Entregamos
um mapa de atividades para os
próximos 12 meses”, diz.

Com as recomendações em
mãos, a consultoria promove um
encontro de orientação com a fa-
mília e com outras pessoas do con-
vívio da criança. Esse trabalho le-

va, em média 45 dias e é feito por
uma equipe mínima de seis pes-
soas, entre professores, psicólo-
gos, fonoaudiólogos. No ano pas-
sado, a Rogatis Family atendeu 15
famílias e em 2012 há 18 vagas.

Além da consultoria, é possí-
vel contratar o Family Learning
Room, serviço de acompanha-
mento a partir de R$ 54 mil que
prepara e fornece conteúdos pa-
ra auxiliar os pais. “Se a criança
quer um livro sobre determina-
do assunto, pesquisamos e indi-
camos o livro”, conclui. ■ F.M.

Murillo Constantino

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

O mais recente relatório anual de monitoramento da edu-
cação pelo movimento “Todos pela Educação” aponta
que hoje o maior desafio é oferecer educação de qualidade
a todas as crianças e jovens. Dados da Prova ABC (Avalia-
ção Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização), por
exemplo, comprovam que o desempenho dos alunos defa-
sados no fim do período de alfabetização é ruim (o melhor
índice foi de 56,1%) em todas as disciplinas avaliadas: es-
crita, leitura e matemática.

Em meio à divulgação do estudo, dias atrás, o Brasil re-
cebia pesquisador de tecnologia educacional, o indiano Su-
gata Mitra, professor da Newcastle University (Inglaterra)
e do Massachusetts Institute of Technology (MIT). A convi-
te da Fundação Telefônica/Vivo, ele veio ao país para parti-
cipar da Campus Party e ali contou como comprovou que
crianças expostas ao computador rapidamente entendem
seu funcionamento, melhorando a leitura, a compreensão
e a capacidade de responder a perguntas. E mais: elas fi-
cam com a autoestima mais elevada e mais confiantes, o

que as leva a um novo
comportamento.

Um questionamento
que permeou não só a
palestra de Sugata, mas
outros debates sobre
educação dentro da
Campus Party, foi a res-
peito do modelo de edu-
cação, que prioriza a ca-
pacidade de decorar, ig-
norando que hoje já exis-
tam diversos dispositi-
vos para realizar essa ta-
refa. Ou seja, ao invés

de decorar, os alunos poderiam se ocupar de atividades
mais profícuas, como interpretar dados ou criar.

Mas, como mudar um modelo que vem sendo seguido
há 300 anos e que, cada vez mais, se torna desinteressante
para os estudantes? O movimento “Todos pela Educação”
direciona para toda a sociedade a responsabilidade de pro-
por políticas que resultem na oferta de uma educação uni-
versalizada e de qualidade. Há uma urgência imposta pelo
próprio crescimento econômico, e a certeza de que a edu-
cação é um das ações mais importantes contra a pobreza e
a exclusão. A iniciativa privada deve, portanto, se sentir
conclamada a participar.

Um exemplo de contribuição do setor privado à Educa-
ção ocorre em telecomunicações. É Projeto Banda Larga
nas Escolas, pelo qual as empresas do setor conectaram
com internet em alta velocidade todas as instituições pú-
blicas de ensino do Brasil – nos tornando um dos únicos
países do mundo a atingir este objetivo. De acordo com a
Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil),
só em 2011 foram ativados novos pontos de conexão em
4.506 unidades escolares, o que representa mais de 12
instituições conectadas por dia. O desafio agora é inserir
as escolas rurais na era digital. Quanto mais isolada a uni-
dade de ensino, mais a tecnologia pode ajudar na forma-
ção dos estudantes e de professores.

Em sua passagem pelo país, Sugata Mitra foi ao Parque
Santo Antonio, comunidade periférica da cidade de São
Paulo, para uma demonstração de como as crianças conse-
guem rapidamente usar a tecnologia para aprender. Não é
surpresa dizer que a experimentação foi bem-sucedida.

A introdução das tecnologias de informação e comuni-
cação nas escolas tem-se mostrado capaz de instigar
crianças e jovens a fazer descobertas e a enfrentar desa-
fios que a cada dia se impõem pela intensificação da cul-
tura digital. Chegou a hora de darmos um salto nesta dire-
ção e, quem sabe, aproximarmos a escola dos requisitos
exigidos pelo mundo contemporâneo. ■

Consultoria personaliza
atendimento ao aluno

Bolsas de estudo em gestão pública

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

A responsabilidade
é de todos

No ano passado,
15 famílias
contrataram
a consultoria. Em
2012, estão sendo
oferecidas 18 vagas

Até 4 de maio estão abertas as ins-
crições da terceira edição do pro-
grama “Bolsas de Estudo Botín pa-
ra o fortalecimento da gestão pú-
blica na América Latina”. Serão
selecionados 40 estudantes de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Equador, México, Peru, Porto Ri-
co e Uruguai para fazer um curso
intensivo de dois meses e meio
nos Estados Unidos e na Espanha.

A Fundação Botín vai custear
matrícula e despesas de via-
gem, hospedagem e alimenta-
ção dos alunos. O curso, que se-
rá realizado de 8 de outubro a

30 de novembro, engloba as
áreas de educação, aspecto jurí-
dico, institucional, economia e
sociedade civil.

A indicação dos candidatos é
feita por reitores de universida-
des participantes – qualquer ins-
tituição pode fazer parte da ini-
ciativa, apresentando até três
candidatos. Na última edição,
318 universidades participaram
e indicaram 917 estudantes. No
Brasil, foram selecionados e for-
mados 20 bolsistas nas duas edi-
ções já realizadas. Em 2011, 91
universidades brasileiras fize-

ram indicações e, em 2010, 73
instituições participaram.

Desde a criação do progra-
ma, foram concedidas 120 bol-
sas de estudo e a cada edição, a
fundação investe ¤ 1 milhão. “A
expectativa para este ano é supe-
rar mil candidatos de 300 uni-
versidades”, prevê Javier García
Cañete, diretor do programa,
por e-mail. Se repetir 2011, os
candidatos serão distribuídos da
seguinte forma: 25% do Brasil,
25% do México e da Colômbia,
25% da Argentina e Chile e o res-
tante de outros países. ■ F.M.

Com custo inicial de R$ 108 mil, Rogatis Family mapeia necessidades
e interesses das crianças e cria programa específico para cada uma delas

A sociedade deve
discutir o uso
de tecnologias na
sala de aula, o que
inclui institutos
responsáveis pelo
investimento
social das empresas

FRANÇOISE
TRAPENARD
Presidente da Fundação
Telefônica/Vivo

Karinna(esq.)eDaniela:“Famíliasdevoltaàliderançanaeducação”

OPORTUNIDADE
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




