
A Associação Parceiros da Edu-
cação nasceu em 2006 para in-
termediar a parceria entre em-
presas e escolas da rede pública
do estado de São Paulo. O funda-
dor da entidade, Jair Ribeiro,
que também é sócio do Banco In-
dusval, falou com exclusividade
ao BRASIL ECONÔMICO sobre a atua-
ção da entidade e o momento
da educação no Brasil.

O senhor percebe um aumento
de interesse da iniciativa
privada em apoiar a educação
durante esses quase sete anos
de existência do Parceiros?
Em 2006, começamos com se-
te parcerias e hoje estamos
com 75. É importante ressal-
tar que nos últimos dois anos
optamos por priorizar a quali-
dade dos convênios em detri-
mento da expansão de parce-
rias. Nós tínhamos uma dispa-
ridade grande do valor de in-
vestimento que os empresá-
rios disponibilizavam por ano
para as escolas e isso está sen-
do acertado.

Hoje existem cerca de 75
parcerias ativas em São Paulo.
O senhor pensa em um plano
para expandir o trabalho para
outros estados?
Oficialmente o programa con-

templa somente escolas da gran-
de São Paulo, mas alguns empre-
sários se entusiasmaram com o
programa e estão desenvolven-
do projetos parecidos em ou-
tros estados. Não temos uma ge-
rência direta sobre eles, mas
compartilhamos nossa expe-
riência.

Qual o valor médio
dos convênios?
O valor padrão é de R$ 150 mil
por ano, esse é o mínimo que é
preciso investir em uma escola
para ter resultado. Claro que es-
se valor pode oscilar em decor-
rência do tamanho e também
das demandas da instituição.

Como o senhor avalia a questão
da educação no Brasil hoje?
O Brasil está melhorando, mas
neste ritmo não acredito que
consiga atingir as metas do Pla-
no Nacional de Educação (PNE)
para 2022.

O que precisa ser feito para
mudar esse quadro?
Temos que dar um salto de quali-
dade e fazer uma revolução na
educação básica. Isso já está sen-
do feito em São Paulo, com a im-
plantação das escolas de perío-
do integral. Mais tempo na esco-
la é essencial para que o país
consiga melhorar a qualidade
do ensino.

Uma das metas propostas pelo
PNE é o aumento da parcela
do PIB a ser investida em
educação: dos atuais 5,1%
para 10%. O senhor é a
favor dessa bandeira?
Acho que é preciso aumentar o
volume de investimento por alu-
no, pois o Brasil está muito
aquém nesse quesito em compa-
ração com outros países emer-
gentes. Defendo um aumento
na parcela investida do PIB,
mas não precisa ser 10%; 7% já
faria uma boa diferença. É preci-
so destacar ainda, que além do
aumento dos recursos, a melho-
ra na gestão da educação é im-
prescindível para que esse mon-
tante adicional seja alocado de
maneira precisa.

Como o senhor avalia a
atuação do ministro da
Educação Aloizio Mercadante?
O Mercadante é um grande defen-
sor da escola de tempo integral e
nesse quesito, nossa linha de ra-
ciocínio é bem parecida. ■ P.A

“Escola integral faz
toda a diferença”

Nos últimos dias, temos ouvido e lido muito sobre a
pesquisa organizada pelo Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (PNUD) que nos trouxe o
Relatório do Desenvolvimento Humano – 2013, o
IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil,
assim como os demais países do Sul, evoluiu bastan-
te, mas continua em colocação muito diferente daque-
la que gostaríamos: 85º.

Não me cabe entrar nos meandros políticos nem
ideológicos que possam nortear essas pesquisas e
suas sínteses. Quero apenas dialogar sobre a impor-
tância da Educação nestes atuais cenários contempo-
râneos que obrigam as escolas a se pensarem como es-
paços-tempos de aprimoramento da qualidade do co-
tidiano de todas as pessoas e mesmo dos coletivos
que as compõem.

São muitos dados e possíveis considerações, toda-
via, gostaria de lhes propor uma rápida reflexão so-
bre a quantidade de professores preparados para le-
cionar no Ensino Fundamental I (séries iniciais) e so-
bre o abandono de alunos já nesta fase da escolariza-
ção. Infelizmente, os esforços empreendidos pela so-
ciedade brasileira nos últimos 20 anos ainda não se
evidenciam nesses dois fundamentais indicadores.

Observem: apenas
36,1% dos professores
que atuam na fase deci-
siva da alfabetização
foram preparados para
o ensino (2005 a 2011).
Se apenas um terço
dos professores prepa-
rou-se para o magisté-
rio dessas crianças de
6 a 10 anos, a conclu-
são a que podemos
chegar é os nossos re-
sultados são coeren-
tes. Crianças recebi-
das por um educador
mal preparado é uma
garantia de insucesso
quase automático. Há

exceções, certamente, mas estruturalmente anda-
mos em círculos: sem professores qualificados não se
faz educação de qualidade. Haverá outras questões
implicadas, mas a formação inicial e continuada dos
educadores é condição básica para qualquer outro
passo a ser pensado.

A outra estatística aponta para os estudantes que
nem concluem as séries iniciais do Ensino Fundamental
(os atuais 1º ao 5º ano). Assustadores 24,3% dos alunos
não alcançam o 5º ano, nível mínimo de escolarização.
A lei obriga a permanecer na escola, as escolas devem
comunicar quando há abandono, os pais podem ser pre-
sos, etc, etc, e, mesmo assim, uma quarta parte de nos-
sas crianças já deixa a escola antes de receber o mínimo
do mínimo. É complicadíssimo imaginar verdadeiro de-
senvolvimento humano neste cenário.

E aí, o que faremos com esses números? Servirão pa-
ra desesperar ou, apenas, para vislumbrar “futuros pro-
missores”? Há muita gente tentando fazer melhor edu-
cação com professores e professoras melhor preparados
e com consistente formação em serviço, e sem deixar
alunos pelo caminho. No compromisso de garantir os di-
reitos de crianças e adolescentes, muitas escolas e redes
de ensino, nas quais incluímos a nossa instituição, têm
feito a diferença para estudantes atendidos tanto em es-
colas pagas quanto em centros de educação voltados pa-
ra famílias em situação de vulnerabilidade social. Não
conseguimos influenciar, diretamente, as macro-esta-
tísticas do Brasil, mas na vida desses professores e de
seus alunos fazemos uma diferença que vai frutificando
ao longo de todas as provas da vida.

Os números estão dados: qual a parte que nos cabe? ■

Empresário defende que mais
tempo na escola deve contribuir
para a melhora do ensino no país
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Sem professores
qualificados não
se faz educação de
qualidade. Haverá
outras questões,
mas a formação
inicial e continuada
dos educadores
é condição básica
para qualquer outro
passo a ser pensado

“Defendo um aumento
da porcentagem do
PIB a ser investida
em educação.
Mas não precisa ser
10%; 7% já faria
uma boa diferença
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Ribeiro:“OBrasil estámelhorando, masnãoacreditoqueconsigaatingirasmetasdoPNEpara2022”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 mar. 2013, Inovação & Educação, p. 15.




