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OministrodaEducação,Fer-
nandoHaddad, iniciahojevisi-
tasaoLíbano,Síriae Israel para
firmaracordosdecooperação
deensino, como trocadeexpe-
riênciasentrepesquisadores
depós-graduaçãoparaodesen-
volvimentodosemi-áridonor-
destino.Oensinodeárabee
hebraiconoBrasil edeportu-
guêsnoLíbanoestãonaagen-
da.Nodia6,Haddadeopresi-
denteLulaassinamnoReino
Unidoumaparceriaparaalfabe-
tizaçãoempaísesafricanos.

AlunosdoProgramaUniversi-
dadeparaTodos (ProUni), dos
cursosdeAgronomia,Ciência
daComputação, Enfermagem,
Engenharias, Farmácia, Fisiote-
rapia, Informática,Medicina,
OdontologiaeVeterinária, em
regime integral, receberãobol-
sadeR$300.Oprocessoseleti-
voserá realizadoem janeiroe
junho.Oobjetivoégarantir a
permanêncianauniversidade
de jovenscomdificuldadede
assumirdespesascomtrans-
porteematerial didático.

Mais de55mil alunos de ensi-
no fundamental emédio das
escolaspúblicas deCapãoda
CanoaeGravataí (RS) come-
çama testar emmarço oSiste-
madeAcompanhamento da
FreqüênciaEscolar (Safe), do
ProjetoPresença. Asescolas
receberãodoMECcomputado-
respara registrar presenças e
oaluno, cartãocomchip eletrô-
nico.O sistemadeveser expan-
dido, até julho, para os260
maioresmunicípios brasilei-
ros, com50%dasmatrículas.

Estão abertas as inscrições
paraoprocesso seletivo 2006
dos cursosde pós-graduação
daUniversidadeAnhembiMo-
rumbi, até 12demarço, no site
www.anhembi.br. É preciso
escolher o curso, preencher a
fichade inscrição eanexar cur-
rículo. A coordenaçãodas
áreas fará avaliação domate-
rial. Entre as opções,MBAem
Turismoe especialização em
ComunicaçãoCorporativa e
CriaçãoPublicitária (LatoSen-
su) eDesign (StrictoSensu).

Cada vez mais instituições americanas recorrem a doações para manter suas atividades

OConselhoNacionaldeEduca-
ção (CNE), quedeterminao
funcionamentodas instituições
federaisdeensinosuperior,
aprovouquarta-feira oestatuto
daUniversidadeFederaldo
ABC(UFABC), quepassaa
existir legalmente.Nasexta-fei-
ra, oDiárioOficialdaUniãopu-
blicouconcursocom16vagas
paramagistério–ogoverno
federal já autorizouacontrata-
çãode 120professoresparaa
UFABC.Em julho, 1.500vagas
serãoabertasparaestudantes.

Escolapública, financiamentoprivado
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MECbuscaparcerias
comOrienteMédio

R$300paraalunos
decurso integral

RStestasistemade
freqüênciaescolar

Inscriçõesabertasna
AnhembiMorumbi

Renata Cafardo

As salas de aula do novo cam-
pus do Ibmec São Paulo, inau-
guradohámenosdeummêsna
Vila Olímpia, se chamamWal-
terMoreira Salles, RobertoSi-
monsen, Olavo Setúbal, José
Ermírio de Moraes. Os nomes
lembram as empresas cujas
doações serviram para cons-
truir cadaumadelas. Éa tática
quemais temfuncionado entre
instituições de ensino superior
quequeremsensibilizardoado-
res: oferecer destino certo e
preestabelecido para as gor-
dasquantias–comdireitoaho-
menagens nominais oumesmo
propaganda dos benfeitores.
Dos R$ 15 milhões investi-

dos pelo Ibmec na construção
da moderna unidade de 10 mil
metros quadrados, R$ 10 mi-
lhões foram angariados com
empresas. Para o fundo de bol-
sas de estudo da instituição a
quantia arrecadada foi menor:
R$ 2 milhões. “É preciso emo-
cionar o doador, mostrando o
impacto na sociedade que nos-
so projeto terá. Além disso, as
pessoasgostamdeserhomena-
geadas”,dizodiretorpresiden-
te Cláudio Haddad, maior res-
ponsávelporconvencer50doa-
dores e conseguir o invejável
montante. Os R$ 12 milhões do
Ibmecrepresentamquase70%
doqueogovernoestadualdesti-
nounesteanoparaonovocam-
pus da Universidade de São
Paulo (USP) na zona leste.

MERCHANDISING
Umadaspioneirasnessetraba-
lho, a Fundação Getulio Var-
gas (FGV)hoje tematéumaes-
pécie de programa de milha-
gensparaosdoadores.Confor-
me o valor oferecido, acumu-
lam-se pontos que valem prê-
mios para empresas. Entre os
prêmios estão a permissão pa-
ra fazeraçãopromocionalden-
tro da escola ou para que seus
funcionários usufruam da bi-
blioteca da instituição. Trinta
e cinco salas de aula das 58 da
FGV são patrocinadas atual-
mente. “Odinheirodamensali-
dadepagaosprofissionais”,ex-
plicaacoordenadoradaAsses-
soria de Desenvolvimento Ins-
titucional da FGV, Zilla Ben-
dit. O estudante paga em torno
de R$ 1.700 de mensalidade à
escola.
Lá, a empresa precisa ban-

car a manutenção das salas,
além da equipá-las com cadei-

ras, mesas, computador e ar-
condicionado.
Omerchandisingé liberado.

Na sala da companhia aérea
Gol, as cadeiras são laranja,
cor símbolo da empresa. Ao la-
do, há a sala patrocinada pela
Dow Química, decorada em
vermelho. Zilla não acredita
quehajaconflitoentreapropa-
gandaeoambienteacadêmico,
mas já recusou uma sala de au-
la à Souza Cruz, fabricante de
cigarros. “Cigarro é um pouco
demais, mas já tivemos um es-
paço Bohemia (marca de cerve-
ja), para professores”, conta.
“Ligar o nomeda empresa a

uma instituiçãode referênciaé
umgrandemecanismodemar-
keting institucional”, diz Da-

mião Paes, assessor da presi-
dência da Fundação Dom Ca-
bral, especializada em forma-
çãodeexecutivos.Para iniciar,
recentemente,aconstruçãode
um prédio, a instituição ven-
deu33cotasdepatrocínioaem-
presas, que ganharão em troca
prioridade no uso do conheci-
mento obtido a partir das futu-
raspesquisasfeitasnanovains-
talação.

APROXIMAÇÃO
O professor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e ex-presidente da
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes/MEC), Abílio
BaetaNeves,nãovêproblemas

na ligação das empresas com
instituições de ensino supe-
rior. “Nos Estados Unidos isso
é muito comum. É preciso de-
senvolver essa cultura aqui.
Muitas vezes o orçamento da
instituição não é suficiente pa-
ramanter umaboa estrutura”,
diz.Nestemês, aUniversidade
de Harvard anunciou ter arre-
cadadoUS$600milhõesnuma
campanha de capitalização. O
dinheiro será usado em assis-
tênciaaestudanteseestrutura
dos centros de pesquisa.
A parceria com empresas
em universidades públicas al-
gumas vezes ocorre por meio
de fundações montadas pelos
professoresparafugirdaburo-
cracia estatal. Na USP, a ofer-

ta de serviços – comocursos
deMBA,pagos,paraempre-
sasouconsultorias–alimen-
ta um acirrado debate há
anos. De um lado estão os
queacreditamquea iniciati-
va descaracteriza a institui-
ção pública e de outro, os
quedizemqueodinheiropri-
vado é essencial para a sua
manutenção.
A universidade também
tem exemplos de investi-
mento particular na sua es-
trutura. A Escola Politécni-
ca inaugurou em 2005 duas
modernassalasdeaulapara
os alunos do primeiro ano,
coma ajuda de empresas de
ar-condicionado, constru-
ção civil e automação.A tec-
nologia de última geração
instalada na sala, com isola-
mento acústico, conforto
térmico e portas automáti-
cas, será usada também pa-
rapesquisasdepós-gradua-
ção da Poli. “É importante
aproximar dessa maneira a
academia do setor produti-
vo”, diz a coordenadora do
projetode instalaçãodasno-
vas salas, Brenda Coelho
Leite. ●

ENSINOSUPERIOR

EDUCAÇÃO

R$ 10milhões
foi omontante arrecadado com
doações pelo Ibmec para
construção e equipagemde salas
no seu novo campus

R$ 2milhões
forampara fundo de bolsas

R$ 15milhões
foi o total investido pelo
Ibmecno campus

35salas de aula
do total de 58 existentes na
FundaçãoGetulio Vargas (FGV)
sãopatrocinadas por empresas

138é o número
de empresas que fazem
doações à FGV

R$ 1.700é o valor
aproximadodasmensalidades
pagas pelos alunos, que bancam
os salários de professores

Universidadesatraemdoações
emtrocadepropaganda

MarioSergio Cortella
Professor deTeologia
“A intervenção nega
a legitimidade da
história da PUC.”
SOBREA INTERVENÇÃODA IGREJA
NAINSTITUIÇÃOEADEMISSÃODE
QUASE30%DOQUADROFUNCIONAL

UniversidadeFederal
doABCéoficializada
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PATROCÍNIO

Tamar Lewin
THE NEW YORK TIMES

FILADÉLFIA

Nopróximooutono (quenoHe-
misférioNorte vai de setembro
a dezembro), uma formidável
escoladeensinomédiodeU$55
milhões será inaugurada perto
doParqueFairmont,naFiladél-
fia. Por enquanto, ela é chama-
dadeEscoladoFuturo,umedifí-
cio moderno com recursos co-
mo laboratório de webdesign e
um telhado verde que incorpo-
raumsistemadecoletadeágua
da chuva. Mas ela poderá ser
“do futuro” num outro sentido
também: trata-se de uma esco-
la pública que está levantando
uma grande quantidade de di-
nheiro privado.
Umabrochuravistosaofere-

ce dezenas de oportunidades
para doadores terem seus no-
mes ou os logotipos de empre-
sas exibidos nas paredes: U$ 1

milhão para o pavilhão de artes
performáticas,U$750mil para
os ginásios de esportes,U$ 500
mil pela cantina, U$ 50 mil pe-
los laboratórios de ciências, U$
25 mil por sala de aula, e assim
por diante. A Microsoft, uma
parceiranoprojetodaescola, já
comprometeu U$ 100 mil pelo
Centro para Visitantes Micro-
soft.Mas, pela bagatela deU$5
milhões, um doador pode levar
o grande prêmio: dar o nome à
escola.
“Meulemaé ‘NãoDeixarNe-

nhum Dólar para Trás’” , diz
Paul Vallas, diretor executivo
dasescolasdaFiladélfia.Segun-
do ele, uma avaliação pela dire-
toria da escola de cada poten-
cial doação elimina compa-
nhias indesejáveis como as de
fumo e bebidas alcoólicas.
“Há carências imensas em

umsistemaescolaremque85%
dosalunosestãoabaixodonível
de pobreza”, diz Vallas. “O fato

de corporações doaremdinhei-
ro e colocarem seus nomes nas
coisas não me agrada muito,
mas desde que não seja impró-
prio, não vejo inconveniente.”
Atualmente,o“direitodeno-

mear” se expandiu em âmbito
nacional. Distritos escolares
com problemas financeiros ini-
ciaramumablitzparaatrair di-

nheiro privado. Muitos contra-
taram agentes de desenvolvi-
mento para procurar os gran-
desdoadores de sua comunida-
de sem descartar nada – vale
até patrocínio corporativo do
baile da escola.
Em Estados onde isso é le-

gal, há distritos de ensino que
hoje vendem espaço publicitá-
rioemseusônibusescolares,ou
nos telhados das escolas.
Como é tudo muito recente,

autoridadeseducacionais sedi-
zemconfusassobreoque fazer.
Masofatoéquemuitascomuni-
dades já se sentem excessiva-
mente tributadas e não estão
dispostas aagüentar aumentos
nos impostos.
“Estamos tentando agir co-

mo o escritório de desenvolvi-
mento de uma escola privada”,
disseCindyJohnson,umaex-in-
tegrante de diretoria de escola
emNewburyport, noEstadode
Massachusetts, que dirige uma
fundaçãolocaldedicadaalevan-
tar dinheiro privado para o dis-
trito. “Nós não podemos viver
só de impostos.”

RESSALVAS
Masalgunsespecialistas,políti-
cos e autoridades escolares di-

zemqueofinanciamentopri-
vado para escolas públicas
traz riscos. O que acontece
seequandoodinheiropriva-
doseca?Osdoadoresnãoas-
sumirão um papel despro-
porcional na formulação da
política escolar? E cada vez
que o dinheiro privado tapar
os buracos deixados pelo fi-
nanciamento público, isso
não permitirá que legislado-
res e contribuintes lavem as
mãos das responsabilidades
de sustentar a educação pú-
blica?
“Escolas públicas são as

instituições mais importan-
tes fora do governo”, disse
Wendy Puriefoy, presidente
da Rede Pública de Educa-
ção, umaassociaçãodedefe-
sadaeducaçãoemWashing-
ton. “As escolas públicas são
responsabilidade pública e
deveriam ser sustentadas
por impostos.” ●
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Críticos dizem que
a educação pública
deve ser financiada
por impostos
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