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Projeto Trilhas

T odas as manhãs, Ro-
drigo da Silva Gue-
desvaicomsuamale-
ta de livros para a Es-

cola Municipal Village, em Ita-
quaquecetuba, região metro-
politana de São Paulo. Há cin-
co anos na rede municipal, ele
se dedica a ensinar as primei-
ras letras e palavras para uma
turminha que até há pouco não
fazia parte do ensino funda-
mental: as crianças de 6 anos.

Uma tarefa que ficou mais
gostosa desde que ele recebeu
formação e começou a usar o
material do Projeto Trilhas,
do Instituto Natura. “Apesar

de ser pedagogo e ter especiali-
zação em alfabetização, o proje-
to me sinalizou outras formas
de abordagem.”

Entre as descobertas, Rodrigo
destaca a entonação e a função
doíndice nomomentodecontar
histórias. “Pelo sumário, posso
sugerir antecipações da narra-
ção, perguntar como eles imagi-
nam o desenrolar do tema. Com
a interação, o livro deixa de ser
passivo, torna-se interativo.”

O resultado, acrescenta, é um
aprendizado natural das letras e
um amadurecimento emocio-
nal muito mais complexo. “O li-
vro muda o comportamento
das crianças.” Guedes conta
que os pais de alguns dos alu-
nos estão presos e que, por con-
ta disso, as crianças se tornam
apáticas ou revoltadas e “nes-
ses casos, só a leitura pode ser
tão revolucionária”. / O.B e C.N

Em 2009, quando Geni Delmiro
Soares assumiu a direção da Es-
cola Estadual Professor Milton
Cernach, em Guarulhos, na
Grande São Paulo, encontrou
uma instituição depredada, com
estudantes desinteressados e
vulnerável a problemas como
violência e tráfico de drogas.

Pouco tempo depois, a escola
foi escolhida pelo Instituto Uni-
banco para participar de um pro-

jeto-piloto. Tratava-se do pro-
grama Jovem de Futuro, uma
ação de gestão escolar que ofere-
ce apoio técnico e financeiro a
escolas públicas do ensino mé-
dio, com o intuito de reduzir os
índices de evasão e melhorar o
desempenho dos alunos princi-
palmente em português e mate-
mática, disciplinas avaliadas pe-
la Prova Brasil, exame do gover-
no federal.

Na prática, o instituto oferece
às escolas um “cardápio de meto-
dologias”, que elas podem ado-
tar de acordo com suas necessi-
dades. “São métodos pedagógi-
cos que facilitam o trabalho dos
gestores e o desenho para a incor-
poração de um plano de ação”,

diz Ricardo Henriques, superin-
tendente executivo da institui-
ção. O menu é composto por
abordagens interessantes de te-
mas como meio ambiente, vio-

lência e discriminação.
Desde a implementação na es-

cola Milton Cernach, a institui-
ção foi reformada, ganhou labo-
ratórios de ciências e informáti-
ca, além de uma série de projetos
culturais desenvolvidos pelos es-
tudantes. “A escola passou a ter
uma identidade, o que acabou
por envolver não só os alunos,
mas também a comunidade”,
diz Geni.

O sucesso do programa garan-
tiu a sua distribuição em larga
escala. Atualmente, o Jovem de
Futuro atende mais de 2 mi-
lhões de alunos e cerca de 2.800
escolas distribuídas em seis Es-
tados. A ampliação do piloto,
que atendia pouco mais de 40
escolas, ocorreu no início do
ano, quando o projeto ganhou
apoio do MEC, que o aliou ao
Ensino Médio Inovador, que
prevê investimentos federais pa-
ra ampliar a jornada e reestrutu-
rar os currículos. / O.B e C.N

O s gargalos educacionais
que afetam, desfavoravel-
mente, a competitividade
da economia brasileira fa-

zem parte daquele amplo rol de pro-
blemas complexos para os quais é
possível encontrar soluções simples
– e, em geral, totalmente equivoca-
das. É longa a lista de equívocos.

Resiste, bravamente, na cabeça de
quem faz esse rol de diagnósticos
equivocados, a ideia de que a qualida-
de da educação brasileira depende
da concentração de esforços e recur-
sos no ensino básico, em detrimen-
to do ensino superior. Repisada há
décadas, a proposta não passa de um
absurdo lógico. Como almejar mais

qualidade na educação básica sem pro-
fessores preparados para a tarefa num
ensino de terceiro grau qualificado?

Eis aí um aspecto-chave da complexi-
dade do problema. Somente ações inte-
gradas, que contemplem a cadeia edu-
cacional como um todo, da creche à
pós-graduação, darão conta do enorme
desafio. No centro dessas ações, não
exclusivamente, mas com importância
crítica, está o professor. Sem resolver a
complexa equação de como valorizar e
atrair jovens para a profissão, difícil en-
contrar lugar para otimismo.

Nesse quesito, de fato, a situação não
é animadora. Nossos professores do en-
sino fundamental estão entre os mais
mal pagos do mundo e sua renda média

não ultrapassa 90% da renda per capita
nacional. Um claro contraste com os
professores dos países ricos que fazem
parte da OCDE, cuja remuneração mé-
dia é 17% superior à média salarial ge-
ral, e anos-luz de distância da Coreia,
onde o salário médio dos professores é
mais que o dobro da média nacional.

Mas, não se trata, também como se
costuma imaginar, apenas de uma ques-
tão de escassez de recursos. Aqui são
destinados 20% da renda per capita na-
cional a cada aluno do ensino funda-
mental. O índice não está tão distante
dos 26% nos países ricos da OCDE e se
situa acima dos exibidos por Chile e
México.

São bem conhecidas as mazelas da

educação brasileira. Metade dos estu-
dantes apresenta atraso escolar em
relação à faixa etária e a evasão, em
segmentos críticos como o dos ado-
lescentes entre 15 e 17 anos, tem até
aumentado.

Nos aspectos qualitativos, a situa-
ção é até pior. Os índices de analfabe-
tismo funcional são alarmantes. Na po-
pulação entre 15 e 64 anos, um em cada
três brasileiros consegue apenas ler e
compreender mensagens simples ou
realizar operações aritméticas rudi-
mentares.

Apesar dos desarranjos e dificulda-
des, seria possível remover mais rapida-
mente as barreiras à melhoria da quali-
dade da educação brasileira com diag-
nósticos e ações menos distorcidas e
cristalizadas. Para começar, quando se
trata de pensar nos meios mais eficazes
de ajustar a qualidade da formação de
mão de obra às necessidades do merca-
do de trabalho, é comum cometer o
equívoco de pôr toda a responsabilida-
de da superação do problema nos om-
bros do processo educacional, deixan-
do as empresas fora do esforço.

Não é costume entre nós lembrar o
protagonismo das empresas alemãs e
coreanas – os modelos invejados – na

indução da formação profissional e
absorção de trabalhadores qualifica-
dos. Um elemento fundamental pa-
ra o êxito dos sistemas educacio-
nais desses países é, justamente, o
estreito vínculo entre empresas e
escolas.

Essa integração não nasceu da des-
coberta genial de algum sábio peda-
gógico, mas, simplesmente, de uma
necessidade decorrente da crescen-
te capacitação tecnológica do setor
empresarial. Na Coreia, por exem-
plo, os investimentos em P&D (pes-
quisa e desenvolvimento) suplan-
tam 3% do PIB, dos quais dois terços
são de origem privada. Já no Brasil,
recursos destinados a P&D, ano
após ano, mal passam de 1%, metade
bancado pelo governo.

O baixo investimento em P&D, no
Brasil, reflete não apenas demanda
limitada de mão de obra qualificada,
que se desdobra na desconexão en-
tre as empresas e o sistema educacio-
nal. Vai além das questões educacio-
nais e é também mais um sintoma
das muitas distorções e dos muitos
equívocos que atrasam, em diferen-
tes campos, o desenvolvimento bra-
sileiro.

Programa do Instituto Unibanco
vira referência para ministério

Empresas assumem projetos educativos
Maioria das companhias que atuam no terceiro setor destinam recursos à educação, em projetos próprios ou parcerias, segundo o Gife
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‘O LIVRO
MUDA AS
CRIANÇAS’
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Sem educação não há desenvolvi-
mento econômico. Certos dessa
máxima e de indicadores que re-
tratam o Brasil como um País
com alto índice de analfabetos
funcionais, crianças sem acesso
à escola e jovens que abando-
nam os estudos ainda na adoles-
cência, os empresários se engaja-
ram na causa educacional.

Dados do Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (Gife),
que congrega as maiores empre-
sas que investem em projetos
com finalidade pública, indicam
que 83% de seus associados desti-
nam recursos à educação, a área
que concentra o maior número
de investidores. “A primazia do
investimento em educação é an-
tiga, mas os recursos têm aumen-
tado porque os empresários sa-
bem que o maior gargalo para
manter o ritmo econômico é a
oferta e a qualidade dos profis-
sionais”, afirma o secretário-ge-
ral do Gife, Fernando Rossetti.

Por isso, apesar de o investi-
mento no ensino fundamental
ainda ser o mais representativo –
82% das associadas ao Gife estão
ligadas a esse segmento –, tem
crescido os repasses para o ensi-
no técnico e até para o superior.

O carro-chefe da Fundação Es-
tudar, por exemplo, é o progra-
ma de bolsas destinado a univer-
sitários e mestrandos. São 30 bol-
sistas para cerca de 6 mil inscri-
tos ao ano. “Buscamos pessoas
que tenham um perfil de lideran-
ça e que mostrem o tão almejado
brilho nos olhos”, diz Renata Mo-
raes, gerente de desenvolvimen-
to institucional da Estudar. Por
isso, as bolsas não obedecem cri-
térios socioeconômicos. “Pode
ser tanto o filho de um CEO
quanto o de um carpinteiro.”

Nos trabalhos direcionados à
educação básica, grande parte

das fundações e institutos, alia-
se às redes públicas de ensino.
“É o mais estratégico e o mais
eficaz. Em vez de desenvolver
umprojeto marginal, com contri-
buições periféricas, participa-se
efetivamente, inclusive agindo
nas áreas em que há mais carên-
cia”, diz Rossetti.

É o que faz o Instituto Natura.
A instituiçãoenxergou naamplia-
ção do ensino fundamental de oi-
to para nove anos a oportunida-
de de trabalhar com crianças de
seis anos – que, com a mudança,
entram um ano mais cedo na es-
cola. Como tratá-las pedagogica-
mente como se tivessem sete
anos, com material formal de al-
fabetização, não é o indicado pe-

lo MEC, o instituto criou o Proje-
to Trilhas em 2009,com material
lúdico de apoio à leitura.

Autonomia. Neste ano, a ideia
foi reconhecida pelo Ministério
da Educação como um projeto
educativo para ser implementa-
do como política pública nas es-
colas públicas de redes com bai-
xo aproveitamento. Atualmen-
te, 140 mil professores estão re-
cebendo a formação para a utili-
zação dos kits, que contêm litera-
tura infantil e material de apoio.
“Mas é por tempo limitado. Nos-
so objetivo final é a autonomia
do sistema”, afirma Karina Ri-
zek, coordenadora do projeto.

Esse estímulo à independên-

cia tem de ser um dos pilares do
trabalho, explica Isabel Santana,
gerente da Fundação Itaú Social,
que até o fim do ano vai passar a
oferecer gratuitamente uma co-
leção com a metodologia do pro-

grama Jovens Urbanos, desen-
volvida desde 2004 com o objeti-
vo de ampliar o repertório cultu-
ral e social e promover o acesso
dos jovens ao mundo do traba-
lho.

Até 2010, o programa estava
presente apenas na periferia da
cidade de São Paulo. No ano pas-
sado, foi expandido para a cida-
de mineira de Pouso Alegre e, em
2012, chegou a Serra, na região
metropolitana de Vitória. As ati-
vidades envolvem exploração da
cidade, além da apropriação de
diferentes tecnologias, por meio
de oficinas como fotografia, ho-
telaria, gastronomia e recicla-
gem. Em São Paulo, os resulta-
dos já apareceram. Uma avalia-

ção de impacto indicou uma ele-
vação estimada de 77% na renda
pessoal e 49% na empregabilida-
de dos participantes, comparati-
vamente aos níveis de renda e
emprego de jovens não partici-
pantes da mesma região.

Uma mostra, segundo Isabel,
de que o acesso ao mercado não
se dá apenas por meio de cursos
profissionalizantes. “É um olhar
mais complexo. A missão e a tare-
fa do terceiro setor deve ser au-
mentar o repertório cultural, so-
cial e humano desse estudante.
Assim, ele recebe uma formação
integral que o capacita a compe-
tir de igual para igual com os jo-
vens de outros meios. O que é
bom para ele e para o mercado.”

Colunista do Estado

MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO

● Ampliação

● Desatando os nós

Batizada de Jovem de
Futuro, iniciativa oferece
às escolas ‘cardápio de
metodologias’ que podem
adotar quando necessário

ANDRE LESSA/AE

2.800
escolas, distribuídas em seis
Estados, fazem parte hoje do
projeto, depois de sua aprovação
pelo MEC

40
escolas estavam no projeto no
início do ano

FERNADO ROSSETTI
SECRETÁRIO-GERAL DO GIFE
“A primazia do investimento em
educação é antiga, mas os
recursos têm aumentado porque
os empresários sabem que o
maior gargalo para manter o
ritmo econômico é a oferta e a
qualidade dos profissionais.”

Sucesso.
Instituto
Natura criou
o Projeto
Trilhas em
2009 com
material
lúdico de
apoio à
leitura, ideia
reconhecida
pelo MEC
neste ano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2012, Desafios Brasileiros, p. H11.




