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Soluções

O bicentenário da In-
dependência do
Brasil, a ser come-
morado em 2022, é

a data-limite para que o País
resolva suas principais defi-
ciências na área de educação.
Utopia? Para o movimento
Todos pela Educação, trata-
se de um objetivo factível: até
lá, será possível construir um
sistema de educação básica
de qualidade para toda a popu-
lação, com a premissa de que
todos os setores da sociedade
se mobilizem para isso.

Criado em 2006 por lideran-
ças da sociedade civil, acadêmi-
cos e empresários – como Maria
Alice Setubal, do Banco Itaú; Vi-
viane Senna, do Instituto Ayrton
Senna; e Jorge Gerdau Johannpe-
ter, da Gerdau – o movimento
Todos pela Educação partiu do
princípio de que as deficiências
na educação ameaçam a sobera-
nia nacional e o papel que o País
pretende assumir nos próximos
anos. Para estimular a mudança,
o movimento começou a pesqui-
sar indicadores de qualidade do
ensino em diversos países e,

após realizar vários encontros
com especialistas na área, estabe-
leceu cinco metas principais: to-
da criança e jovem de 4 a 17 anos
na escola; toda criança plena-
mente alfabetizada até os 8 anos;
todo aluno com aprendizado
adequado à sua série; todo jo-

vem com o ensino médio con-
cluído até os 19 anos e investi-
mento em educação ampliado e
bem gerido. As metas estipula-
das pelo movimento receberam
a adesão do Ministério da Educa-
ção em 2006.

“O Brasil não está mais no mo-

mento de pujança econômica
que vimos nos últimos anos. A
educação de qualidade sempre
foi estratégica, mas agora a ques-
tão é mais do que urgente, é ur-
gentíssima”, afirma Priscila
Cruz, diretora executiva da enti-
dade.

O Brasil, diz ela, perde vanta-
genscompetitivas emnão univer-
salizar o acesso ao ensino e me-
lhorar a qualidade da educação.
“Os 50 países com os maiores
PIBs do mundo já universaliza-
ram o acesso à educação, menos
o Brasil, que é a sexta economia.
Temos 3,8 milhões de crianças e
jovens fora da escola, o que é es-
candaloso.” O País tem hoje 98%
das crianças matriculadas no en-
sinofundamental. No ensino mé-
dio, esse índice cai para 80%.

Segundo Priscila, o ensino mé-
dio enfrenta um duplo desafio:
sair da estagnação – os números
de matrículas não aumentam há
dez anos – e se tornar atrativo
para os jovens. “De cada 100 alu-
nos que ingressam no primeiro
ano do ensino fundamental, só
50 concluem o ensino médio.

Eles sofrem com a defasagem
que trazem dos anos anterio-
res e ficam desestimulados.”

O empresário Luís Norber-
to Pascoal, presidente do Gru-
po DPaschoal, que atua nas
áreas de serviços automoti-
vos e agronegócio, foi um dos
fundadores do Todos pela
Educação. Já experiente em
programas de incentivo à edu-
cação – Pascoal mantém a
Fundação Educar, de apoio ao
ensino público –, o empresá-
rio viu no movimento a possi-
bilidade de dar escala aos pro-
jetos das entidades do tercei-
ro setor e fomentar políticas
públicas mais abrangentes.

“Um dos principais desa-
fios, além de colocar e manter
o jovem na escola, será o de
capacitar 2 milhões de profes-
sores até 2022. E isso só será
possível se abrirmos quatro
ou cinco frentes de batalha”,
diz Pascoal. “Não teremos
um ensino médio bom se o
fundamental tiver carências.
Então, a atuação tem que ser
integral.” /A.V.
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Terceiro setor
se volta para
o ensino médio
Organizações não governamentais dão apoio à educação e
concentram esforços na capacitação e no ensino profissionalizante

TUDO RESOLVIDO
ATÉ 2022. E ISSO
NÃO É UTOPIA
Para o movimento Todos pela Educação,
é possível ter um sistema de qualidade até lá

Pressa. Para Priscila Cruz, ‘a questão, agora, é urgentíssima’

Andrea Vialli
ESPECIAL PARA O ESTADO

O chamado terceiro setor – que
reúne as organizações não gover-
namentais e sem fins lucrativos,
institutos e fundações ligadas a
empresas – há tempos elegeu a
educação como área prioritária
para suas ações. De um total de
134 instituições mapeadas pelo
Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas (Gife), 82% inves-
tem em programas educativos
ou de apoio à educação pública,
segundo estudo concluído em
2010 e que está sendo atualiza-
do. O ensino fundamental ainda
recebe mais de 80% dos investi-
mentos sociais, mas cresce o
apoio ao ensino médio – 75% das
entidades direcionam recursos
para este fim – e também ao ensi-
no profissionalizante (39% das
instituições).

A atenção ao ensino médio e

profissionalizante não ocorre à
toa. O maior déficit educacional
brasileiro está concentrado no
ensino médio: de um universo
de 3,8 milhões de crianças e jo-
vens que estão fora da escola ho-
je, 1,7 milhão se encontra na fai-
xa etária entre 15 e 17 anos – o que
representa grave risco para a eco-
nomia brasileira no médio e lon-
go prazos. Na prática, alertam es-
pecialistas, o Brasil desperdiça o
chamado bônus demográfico –
situação em que a população eco-
nomicamente ativa supera a de
dependentes, como crianças e
idosos.

“O maior gargalo da educação
brasileira está, sem dúvida, no
ensino médio. Já estamos des-
perdiçando o bônus demográfi-
co e colocando sob ameaça os re-
centes ganhos de mobilidade so-
cial e redução das desigualdades
registrados nos últimos anos”,
afirma Ricardo Henriques, supe-

rintendente executivo do Insti-
tuto Unibanco – braço social da
instituição financeira que em
2008 foi incorporado pelo ban-
co Itaú e investe em projetos vol-
tados para jovens na área de edu-
cação e gestão escolar.

Para Henriques, que traba-
lhou nos Ministérios de Assistên-
cia Social (2003 a 2004) e Educa-
ção (2004 a 2007) e foi um dos
responsáveis por desenhar o pro-
grama Bolsa Família, o Brasil pre-
cisa acelerar o processo de tor-
nar a escola um ambiente mais
atraente para o jovem – e isso pas-
sa pela ajuda das organizações
não governamentais.

“A fronteira educacional avan-
ça no mundo e o Brasil está len-
to. Nossos jovens estão ficando
para trás na corrida pelo conheci-
mento e boas oportunidades de
trabalho”, diz Henriques. “Para
acelerar esse processo é preciso
política pública, mas o terceiro

setor pode ajudar com métricas
inovadoras e apoio à gestão esco-
lar para que as iniciativas bem-
sucedidas ganhem escala.”

Reforço. Um dos programas
que Henriques coordena no Ins-
tituto Unibanco tem foco no
aprimoramento da gestão esco-
lar no ensino médio. A ideia é
apoiar a gestão da escola e a capa-
citação dos docentes, para que
os professores se dediquem
100% à tarefa de reforçar a apren-
dizagem dos alunos.

A experiência positiva em es-
colas de São Paulo e Minas Ge-
rais fez com que a metodologia
utilizada se tornasse política pú-
blica: este ano, o instituto assi-
nou um convênio com o MEC pa-
ra expandir o programa para
mais cinco Estados e 3.715 esco-
las. O plano é beneficiar 3 mi-
lhões de estudantes até 2016,
com melhoria nos índices de
aprovação e nos indicadores de
qualidade, como o Índice de De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb).

O Instituto Ayrton Senna, que
nasceu do desejo do tetracam-
peão do automobilismo de redu-
zir as disparidades sociais no Bra-
sil, é outra entidade do terceiro
setor cujo trabalho influencia po-
líticas públicas. Fundado em
1994, logo após a morte de Sen-
na, e gerenciado pela irmã dele,
Viviane Senna, o instituto se no-
tabilizou por trabalhar em parce-
rias com a rede pública de ensi-
no. Introduziu programas de re-
forço escolar – para ajudar alu-
nos repetentes, em defasagem
de aprendizado e com dificulda-
des no processo de alfabetização

–, gestão escolar e treinamentos
para uso de tecnologia em sala
de aula, entre outros. Em 18
anos, atingiu a marca de 2 mi-
lhões de estudantes beneficia-
dos, em 1.300 escolas em todo o
País. “Esse é o trabalho que o ter-
ceiro setor pode fazer pela educa-
ção: mostrar que o ensino públi-
co pode ser de qualidade”, diz
Inês Kisil Miskalo, coordenado-
ra da área de educação formal do
Instituto Ayrton Senna.

Segundo ela, as metodologias
utilizadas pelo instituto acaba-
ram se disseminando no boca a
boca dos professores e secretá-
rios de Educação. “As boas práti-
cas se espalham entre as escolas,
os professores vão se aproprian-
do daquele conhecimento e isso
acaba contaminando positiva-
mente toda a comunidade”, con-
ta Inês. Há casos de municípios,
como a pequena Castelo do
Piauí (PI), de 18 mil habitantes,
em que a melhoria na educação
pública influenciou a articula-
ção de outras secretarias, como
Saúde e Assistência Social, e a
uma melhoria ampla nos indica-
dores sociais, como redução da

mortalidade infantil e da gravi-
dez na adolescência.

Ensino profissionalizante.
Além do investimento social pri-
vado, outra vertente em que as
ONGs atuam é no ensino profis-
sionalizante e capacitação para
os jovens entrarem no mercado
de trabalho. Um exemplo é a Es-
pro (Ensino Social Profissionali-
zante), entidade ligada ao Ro-
tary Clube, que atua na capacita-
ção profissional de jovens desde
1979 e é mantida com recursos
da iniciativa privada. Nas unida-
des de formação, os jovens têm
contato com noções básicas so-
bre o mercado de trabalho e tam-
bém podem fazer cursos na área
de práticas bancárias, varejo, téc-
nicas administrativas, gestão
hospitalar, entre outros.

O Espro também funciona co-
mo um banco de jovens talentos
para as empresas contratarem
aprendizes como forma de cum-
prir a Lei do Aprendiz (nº
10.097/00), que estabelece que
todas as empresas de médio e
grande portes devem ter no seu
quadro de funcionários uma por-
centagemde 5% a 15% de aprendi-
zes entre 16 e 24 anos.

“O crescimento econômico
dos últimos anos ajudou a am-
pliar os postos de trabalho, mas
o acesso ao primeiro emprego
ainda é difícil para a maioria dos
jovens”, afirma Marinus Jan van
der Molen, superintendente exe-
cutivo do Espro. Com dez cen-
tros de formação só na cidade de
São Paulo e sete filiais nas princi-
pais regiões metropolitanas, o
Espro já auxiliou na formação de
mais de 60 mil jovens.

Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

● Desperdício

DIVULGAÇÃO-8/5/2009

RICARDO HENRIQUE
SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DO
INSTITUTO UNIBANCO
“O maior gargalo da educação
brasileira está, sem dúvida, no
ensino médio. Já estamos
desperdiçando o bônus
demográfico e colocando sob
ameaça os recentes ganhos de
mobilidade social.”

Modelo. Alunos de escola de Teresina (PI) que adota o programa do Instituto Ayrton Senna: mais de 2 milhões de estudantes em 1.300 escolas do País já foram atendidos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios: Fóruns Estadão Brasil competitivo, p. H8.




