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OVER THE PAST 20 YEARS CIVIL SOCIETY HAS BECOME 
THE GREAT FACILITATOR BETWEEN THE PUBLIC AND 
PRIVATE SECTORS IN THE EFFORT TO OVERCOME THE 
SOCIAL PROBLEMS WE FACE. 

It was in the 1990s that, tentatively, alliances began between 
companies and NGOs (non-governmental organizations), and a 
law regulating public interest civil society organizations (OSCIPs) 
was created. The third sector earned its own place as an agent for 
mobilization and execution of social projects designed to combat 
significant public problems. 

After two decades, we can now see that it is not enough to merely 
distribute funds to the social area. This is so because the amount 
invested over the years does not appear to have significantly impacted 
the functioning of our society — for example, we cannot say the R$ 15 
billion invested by institutions, foundations and individuals in 2014¹ 
solved the social challenges we continue to see.

Our intention is not to reduce the importance of funding the third 
sector. Quite the opposite! In fact, we aim to draw attention to the 
need to review strategies to better define where and how to apply 
these resources.

The brief history that has been accumulated already supplies the elements 
that drive us to seek new ways to address the problems that remain. 

It is becoming increasingly clear how much we are all responsible — and 
how much our lives are affected by the social inequality that persists 
in our country. Gone are the days when we felt at peace helping just a 
few nearby needy people.

We are aware that differences in opportunities, specifically with 
regard to education, generate a disparate society with many 
difficulties and problems. And that, therefore, one of the major 
challenges in Brazil is to offer everyone a quality education through 
the public systems. 

NOS ÚLTIMOS 20 ANOS, A SOCIEDADE CIVIL TORNOU-SE 
A GRANDE ARTICULADORA ENTRE OS SETORES PÚBLICO 
E PRIVADO NA BUSCA PELA SUPERAÇÃO DOS 
PROBLEMAS SOCIAIS QUE ENFRENTAMOS. 

Foi na década de 1990 que, timidamente, começaram as alianças entre 
empresas e ONGs (organizações não governamentais), sendo criada a 
lei das OSCIPs (organizações da sociedade civil de interesse público). 
O terceiro setor conquistou espaço como mobilizador e executor de 
projetos sociais que visam combater problemas públicos relevantes. 

Passadas duas décadas, vemos que não basta destinar recursos à área 
social, já que o montante investido ao longo desses anos parece não 
ter impactado significativamente o funcionamento da nossa sociedade 
– não podemos afirmar, por exemplo, que os R$ 15 bi aportados por 
institutos, fundações e pessoas físicas em 2014¹ tenham equacionado 
os desafios que ainda vemos no campo social. 

Nossa intenção não é reduzir a importância da disponibilização de 
recursos para o terceiro setor. Muito pelo contrário! Pretendemos 
justamente chamar a atenção para a necessidade de revisão das 
estratégias para melhor definir onde e como aplicar tais recursos. 

A breve história acumulada já nos fornece elementos que nos 
impulsionam na busca de novos caminhos para enfrentar os problemas 
que ainda permanecem. 

É cada vez mais evidente o quanto somos todos responsáveis e o 
quanto temos nossas vidas afetadas pela desigualdade social que 
persiste em nosso país. Foi-se o tempo em que nos sentíamos em paz 
ajudando alguns desfavorecidos em nosso entorno.

Somos conscientes de que as diferenças nas oportunidades, mais 
especificamente no que diz respeito à educação, geram uma sociedade 
díspar, com muitas dificuldades e problemas, e de que, por esta razão, 
um dos grandes desafios do Brasil é o de oferecer, nos sistemas 
públicos, uma educação de qualidade para todos. 

SOLUÇÕES SISTÊMICAS 
PARA PROBLEMAS SOCIAIS
Beatriz Cardoso(*)

SYSTEMIC SOLUTIONS FOR SOCIAL PROBLEMS
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A major effort is needed to shift out of the comfort zone, so well 
established in our country, and migrate away from the temptation to 
save a just few, and instead invest in systemic, structural solutions 
that contribute to the qualification of public policies.

If private funds for social purposes were used to help strengthen 
public structures, surely we would obtain more significant results, thus 
offering society better returns.

Currently, what we see is that most private initiatives rest on a welfare 
handout model and that there still are companies entering the social 
sector that mainly are motivated by the immediate opportunity of 
boosting the value of their brands and images. Fortunately, Institutes 
and Foundations willing to face the challenge of surpassing such 
a limited view of things are now beginning to emerge. It will be the 
effort of a few pioneering groups that will result in the building of new 
pathways. Until recently, we had scant knowledge of the potential that 
civil society’s contributions and transformations could help bring about 

— moreover, the concrete returns offered by small, transformed realities 
have been quite comforting. However, after many years seeing 
this type of investment, we understand that the structural problem 
persists and what is needed are new ways to ensure cooperation 
between sectors that are, effectively, productive. 

In the face of the current social indicators and “waste” of resources 
invested over the past few decades, we now have no other choice but 
to “roll up our sleeves” and find new ways of coordinating the sectors.

As already mentioned, we must think of a systemic impact and, to 
this end, the old model of an outside ready-to-be-implemented 
project in a public space no longer is applicable. The genesis of the 
programs must be well grounded, coupled with experience and local 
needs and knowledge. The key phrase for transformative processes 
is “coordinated action.” The local players must be prepared to become 
the protagonists of change. Whether in health, education, human 
rights or any other field, the challenge and the responsibility rest 
on the ability to engage with the local context, focusing on better 
services for all citizens and users and not just for certain schools, 
hospitals and so forth.

We believe the important solutions to problems that affect millions 
of citizens will emerge from the productive alliance between NGOs, 
universities, companies and governments. It is in this multiplicity of 
perspectives and each sector’s own commitments where we will find 
solutions to transform reality. Finally, we believe that a well-coordinated 
civil society can play a significant role in overcoming inequality.

(*) Ph.D. in Education from USP and executive director of the Laboratory of 

Education, with which the Instituto João e Maria Backheuser maintained by 

Carioca Engenharia signed the partnership agreement described in the Social 

Responsibility section in this issue
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Faz-se necessário um grande esforço de deslocamento para 
sairmos da zona de conforto, já tão estabelecida em nosso país, e 
migrarmos da tentação de salvar alguns eleitos para o investimento 
em soluções sistêmicas, estruturais, que contribuam com a 
qualificação das políticas públicas. 

Se os recursos privados destinados à área social convergirem para 
o fortalecimento das estruturas públicas, certamente chegaremos a 
resultados mais relevantes e restituíveis à sociedade.

Atualmente, vemos que grande parte das iniciativas privadas recai 
sobre um modelo assistencialista, e que ainda há empresas que entram 
no setor social movidas pela oportunidade da valorização imediata 
de suas marcas e imagens. Afortunadamente, começam a despontar 
Institutos e Fundações dispostos a encarar o desafio de superar essa 
visão restrita. Será a partir do esforço de alguns grupos pioneiros que 
começaremos a construir novos caminhos. Até recentemente tínhamos 
pouco domínio sobre o potencial da contribuição e transformação 
que pode ser provocada por atores da sociedade civil – além do mais, 
o retorno concreto de pequenas realidades transformadas é algo 
reconfortante. No entanto, anos após esse tipo de investimento, 
sabemos que o problema estrutural permanece e que é preciso 
encontrar novas maneiras de tornar a cooperação entre os setores 
efetivamente produtiva.

Frente aos indicadores sociais atuais e ao “desperdício” de recursos 
aplicados nas últimas décadas, não nos resta outra opção se não 
“arregaçar as mangas” e buscar novas maneiras de articular os setores.

Como já mencionado, precisamos pensar em um impacto sistêmico e, 
para isso, não se adequa mais o velho modelo de um projeto externo que 
chega pronto para ser implantado em um espaço público. Os programas 
devem nascer de uma base fundamentada à qual devem ser somados a 
experiência, necessidades e conhecimentos locais. A palavra-chave para 
processos transformadores é articulação. Os atores locais devem ser 
preparados para se tornar os protagonistas da transformação. Seja na 
saúde, educação, direitos humanos ou qualquer outro campo, o desafio e 
a responsabilidade estão na capacidade de diálogo com o contexto local 
e o foco na melhoria dos serviços para todos os cidadãos e usuários e 
não só para determinadas escolas, hospitais etc.

Acreditamos que é na aliança produtiva entre ONGs, universidades, 
empresas e governos que surgirão soluções relevantes para problemas 
que afetam milhões de cidadãos. É a partir dessa multiplicidade de 
olhares e compromissos próprios de cada setor que encontraremos 
saídas para transformar a realidade. Enfim, acreditamos que a 
sociedade civil bem articulada pode ocupar um papel significativo na 
superação da desigualdade.

(*) Doutora em Educação pela USP e diretora executiva do Laboratório de Educação, 

com o qual o Instituto João e Maria Backheuser, mantido pela Carioca Engenharia, 

firmou parceria descrita na seção Responsabilidade Social desta edição

1 Revista Exame - edição 1092, ano 49, nº12 



54 RESPONSABILIDADE SOCIAL SOCIAL RESPONSIBILITY

CARIOCA BELIEVES THAT BUSINESSES HAVE A KEY SOCIAL 
DEVELOPMENT ROLE TO PLAY. ITS RECORD OF SOCIAL 
RESPONSIBILITY ACTIONS OVER THE YEARS FEATURES 
MANY PROJECTS THE COMPANY HAS SPONSORED. ITS 
diversified involvement has extended to Culture, Sports, Environment, 
Education and Health activities.

In 2007, the company founded the Instituto João e Maria Backheuser 
(João and Maria Backheuser Institute), an organization that seeks to 
implement specific actions in the field of   education, especially related 
to one of the company’s prides and joys: the Semeando Educação 
(Sowing Education) program, created in 2004 and that over the last 
ten years has assisted more than 1,500 children. 

Initially, Semeando Educação’s goal was to supplement the instruction 
of its employees’ children at a company farm located in Casimiro de 
Abreu, RJ. Over time, the project grew, partnering with the local Education 
Secretariat and targeting children enrolled in some municipal grade schools, 
offering after school extracurricular activities. Soon, the results of the 
efforts invested by the project were perceived: students in the partner 
schools achieved higher grades in nationwide federal Education Ministry 
tests applied after completion of the first segment of elementary school 
education. Furthermore, remarkable progress that went beyond the 
boundaries of the test grades also was seen: the exercise of citizenship, 
promotion of better health and hygiene habits and access to cultural 
facilities have become a regular part of the lives of these young Brazilians.

In order to broaden its educational actions, in 2015 the Institute 
established a new priority, which goes beyond the scope of the 
Semeando Educação program: teacher training. Based on the certainty 

A CARIOCA ACREDITA QUE AS EMPRESAS TÊM UM PAPEL 
FUNDAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO PAÍS. 
EM SEU HISTÓRICO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL, SÃO INÚMEROS OS PROJETOS PATROCINADOS. 
Sua diversificada atuação se estende pelas áreas da Cultura, Esporte, 
Meio Ambiente, Educação e Saúde.

Em 2007, a empresa fundou o Instituto João e Maria Backheuser, 
visando implementar ações específicas na área de Educação, 
especialmente no que se relacionava a um dos maiores orgulhos da 
empresa, o projeto Semeando Educação, criado em 2004 e que, ao 
longo dos últimos dez anos, já atendeu mais de 1.500 crianças. 

Inicialmente, o Semeando Educação tinha por objetivo complementar 
a formação educacional dos filhos de funcionários da fazenda da 
empresa, localizada em Casimiro de Abreu, RJ. Com o tempo, o projeto 
cresceu e passou a atuar em parceria com a Secretaria de Educação 
de Casimiro atendendo crianças matriculadas em algumas escolas 
municipais do Ensino Fundamental no contraturno escolar. Logo os 
resultados dos esforços aplicados pelo projeto foram percebidos: as 
escolas parceiras tiveram uma elevação das notas na Prova Brasil, 
avaliação feita pelo MEC ao fim do primeiro segmento do Ensino 
Fundamental. Além disso, era notável um progresso que extrapolava as 
fronteiras da avaliação aferida numericamente: o exercício da cidadania, 
hábitos de promoção da saúde e higiene e acesso a equipamentos 
culturais passaram a fazer parte da vida desses pequenos brasileiros.

Com o objetivo de tornar a sua ação educacional mais abrangente, 
o Instituto João e Maria Backheuser estabeleceu para 2015 
uma nova prioridade, que vai além dos objetivos do Semeando 

EDUCAÇÃO MULTIPLICADA
Lançado este ano pelo Instituto João e Maria Backheuser, 
programa de formação de docentes inaugura parceria com 
o Laboratório de Educação e mira na transformação social

EDUCATION MULTIPLIED
Launched this year by the João and Maria Backheuser Institute, the 
teacher training program inaugurates a partnership with Laboratório 
de Educação, taking square aim at social transformation
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that the most effi  cient way to improve performance in education is 
to enhance the qualifi cations of public school teachers, the Institute 
signed a partnership this year with the Laboratório de Educação 
(Education Laboratory).

Laboratório de Educação is a non-profi t organization that strives to 
strengthen learning in Brazil through in- and out-of-school proposals. 
In this fi rst year, the partnership has been collaborating to train the 
municipal teachers who work in Early Childhood Education and Flow 
Correction (for children with learning diffi  culties) in the Casimiro de 
Abreu school system. It also is preparing reading mediators for the local 
Fundação Cultural (Cultural Foundation), which is responsible for the 
city’s cultural policies. 

“We believe this is a more comprehensive way of acting, and has the 
potential to transform the local mentality concerning education. With the 
development of this new project we expanded the playing fi eld, indirectly 
reaching all of the city’s students, about 6,300 of them. We hope that 
teachers come out of the training with a more in-depth view of what to 
teach, that they understand how important they are to the future of 
these children. In the end, it is also a teacher development project,” says 
the president of João and Maria Backheuser Institute, Anna Backheuser. 

Educação: cuidar da formação do professor. Partindo da certeza 
de que a maneira mais eficiente de aprimorar resultados na 
educação é melhorar a qualificação dos educadores dos sistemas 
públicos de ensino, o Instituto firmou, este ano, uma parceria com o 
Laboratório de Educação.

O Laboratório de Educação é uma organização sem fi ns lucrativos que 
tem como objetivo fortalecer a aprendizagem no Brasil, com propostas 
para dentro e fora da escola. Neste primeiro ano, a parceria está 
colaborando na formação dos professores da rede municipal de ensino 
de Casimiro de Abreu que atuam na Educação Infantil e na Correção 
de Fluxo (para crianças com difi culdades de aprendizagem). Além disso, 
está preparando mediadores de leitura para a Fundação Cultural, órgão 
responsável pela política cultural do município. 

 “Acreditamos que esta é uma forma de atuar mais abrangente, com 
potencial para transformar a mentalidade local no que se refere à 
educação. Com o desenvolvimento desse novo projeto ampliamos 
o campo de atuação, atingindo indiretamente, todos os alunos do 
município, cerca de 6.300. Esperamos que os professores saiam 
da formação com uma visão mais aprofundada do que é lecionar, 
que entendam o quanto são importantes para o futuro daquelas 

O Semeando Educação já atendeu mais de 1.500 crianças
Sowing Education already has assisted more than 1,500 children
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With the partnership, the Institute now operates on three fronts, since 
in addition to the Semeando Educação and teacher training projects 
it also funds Laboratório de Educação’s research into education and 
the creation of teaching platforms and methodologies that could be 
applied throughout the country. To this end, in 2016 two projects will 
be set up and monitored in the city. 

The teacher training program got underway in the fi rst half of the 
year. According to educator Beatriz Cardoso, executive director of 
Laboratório de Educação, the challenge is to identify the weaknesses 
and fi nd ways to better adjust the city’s educational system to 
contemporary teaching approaches. Thus, the project is conducted 
in partnership with the city through the Education Secretariat and 
Fundação Cultural, and depends on the participation of all the 
pertinent social actors — besides teachers, also school principals, 
school counselors, day care agents, technicians from the city’s 
Education Secretariat and school librarians.

THE LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO

The Laboratório de Educação (Education Laboratory) was born 
out of 15 years of accumulated experience in the fi eld of teacher 
training. Over this period, part of the Laboratory’s team contributed to 
establishing successful partnerships with many companies, benefi ting 
some 980,000 students across the country. In 2011, the Ministry of 
Education adopted the collection of literacy teaching materials entitled 
Trilhas (Trails), and prepared under the supervision of Beatriz Cardoso, 
as national education policy, 

The experience of producing a quality resource that could 
transform the pedagogical practices of teachers in more than 2,800 

crianças. No fi m das contas, é também um projeto de valorização do 
professor”, ressalta a presidente do Conselho do Instituto João e Maria 
Backheuser, Anna Backheuser. 

Com a parceria, o Instituto passa a atuar em três frentes, já que, além 
do Semeando Educação e do projeto de formação de professores, 
também apoia fi nanceiramente as pesquisas do Laboratório na área 
da Educação e a criação de plataformas e metodologias de ensino que 
poderão ser aplicadas em todo o país. Em contrapartida, em 2016, dois 
projetos serão implantados e monitorados na cidade. 

O programa de formação dos professores começou no primeiro 
semestre do ano. Segundo a educadora Beatriz Cardoso, 
diretora-executiva do Laboratório de Educação, o desafio é 
identificar as fragilidades e encontrar caminhos para tornar o 
sistema educacional do município mais ajustado às abordagens 
contemporâneas. Por isso, o trabalho é feito em parceria com 
a prefeitura através da Secretaria de Educação e da Fundação 
Cultural, e depende da participação de todos os atores sociais 
envolvidos – além dos professores, também os diretores de escolas, 
professores orientadores, agentes de creche, técnicos da Secretaria 
de Educação e mediadores de leitura das bibliotecas.

O LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO

O Laboratório de Educação nasceu da experiência acumulada ao longo 
de 15 anos de atuação no campo da formação de educadores. Durante 
essa trajetória, parte da equipe do Laboratório de Educação contribuiu 
com o estabelecimento de parcerias bem-sucedidas junto a numerosas 
empresas, benefi ciando 980 mil alunos no país inteiro. Em 2011, o 
Ministério da Educação adotou como política nacional de educação 
a coleção de materiais didáticos para o ensino da leitura e da escrita, 
intitulada Trilhas, elaborada sob a coordenação de Beatriz Cardoso.

A experiência de produzir um recurso de qualidade que pudesse 
transformar a prática pedagógica de professores em mais de 2.800 
municípios, bem como o know-how adquirido ao longo dos anos, 
tanto na sala de aula quanto na formação continuada de professores, 
inspirou a equipe a abrir novos caminhos, buscando promover 
mudanças sistêmicas por meio da produção de conhecimento aplicável. 
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municipalities, as well as the expertise acquired over the years — both 
in the classroom and in the continuing education of teachers — 
inspired the team to break new ground, seeking to promote systemic 
changes through production of applicable knowledge. This led to 
Laboratório de Educação’s founding three years ago by educators 
Beatriz Cardoso and Andréa Guida.

The Laboratory is structured around two main subject areas that cut 
across all current projects, representing an organic and wide-angle 
vision of the educational process: learning both in and outside the 
school. The projects developed in each of these areas are subdivided, 
in turn, into four fronts of activities: content and materials production, 
research, discussion forums and consulting. 

Assim, há três anos foi fundado o Laboratório de Educação, pelas 
educadoras Beatriz Cardoso e Andréa Guida.

O Laboratório está estruturado em torno de duas grandes áreas 
temáticas que atravessam todos os projetos em andamento, 
traduzindo uma visão orgânica e ampla do processo educacional: 
aprendizagem dentro da escola e aprendizagem fora da escola. Os 
projetos desenvolvidos em cada uma dessas áreas se subdividem, 
por sua vez, em quatro frentes de atuação: produção de conteúdos e 
materiais, pesquisa, fóruns de discussão e consultoria. 

BEATRIZ CARDOSO

Diretora executiva do Laboratório de Educação, atua como 
educadora desde 1978 e é Doutora em Educação pela 
Universidade de São Paulo (FE-USP). Foi bolsista (ICE/FAPESP) 
para especialização no Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, professora da FE-USP por 10 anos e responsável 
pelo desenvolvimento de projetos de formação de professores 
em redes municipais de ensino, como as de Osasco e Jundiaí, 
SP. De 2007 a 2012, foi Presidente da Comunidade Educativa 
- CEDAC. Integra os conselhos da AlfaSol e do Instituto 
Desiderata. É membro do Clinton Global Initiative e participa 
de fóruns internacionais como o Skoll World Forum on Social 
Entrepreneurship e think-tanks organizados pela Universidade 
de Harvard. Ao longo dos últimos 12 anos, Beatriz Cardoso 
liderou a formação da equipe de profi ssionais na Comunidade 
Educativa - CEDAC e a formulação estratégica de diversos 
programas desenvolvidos em parceria com fi nanciadores 
privados. É autora de artigos publicados em revistas 
especializadas e dos livros Refl exões sobre o Ensino da Leitura 
e da Escrita (Vozes), em coautoria com Ana Teberosky; e Ler 
e Escrever, Muito Prazer! (Ática), em coautoria com Madza 
Ednir. É também organizadora dos livros Ensinar: Tarefa para 
Profi ssionais (Record), escrito a partir da experiência do 
programa “Escola que Vale” e de E-mails Pedagógicos. Em 2013, 
foi fellow no Advanced Leadership Initiative da Universidade 
de Harvard e, em 2014, foi nomeada Senior Ashoka Fellow. 

The Executive Director of the Laboratório de Educação has 
been an educator since 1978 and holds a Ph.D. in Education 
from the Universidade de São Paulo (FE-USP). She was a 
fellow (ICE/FAPESP) for specialization at the Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona,   a professor at FE-USP for 10 years 
and responsible for the development of teacher training 
projects in municipal education systems, such as Osasco 
and Jundiaí, SP. From 2007 to 2012, she was President of the 
Comunidade Educativa (Educative Community) (CEDAC). She 
sits on the boards of AlfaSol and Instituto Desiderata. She 
is a member of the Clinton Global Initiative and participates 
in international forums such as the Skoll World Forum on 
Social Entrepreneurship and think-tanks organized by Harvard 
University. Over the past 12 years, Ms. Cardoso led the training 
of Comunidade Educativa - CEDAC’s professional staff  and 
the strategic development of a number of programs prepared 
in partnership with private lenders. She is author of articles 
published in specialized journals and books. Refl exões sobre o 
Ensino da Leitura e da Escrita (Refl ections on the Teaching of 
Reading and Writing) (Vozes), co-authored with Ana Teberosky; 
and Ler e Escrever, Muito Prazer! (Read and Write, Very Nice! 
(Attica), co-authored with Madza Ednir. She also organized 
the books Ensinar: Tarefa para Profi ssionais (Teaching: Task 
for Professionals) (Record), based on the “Escola que Vale” 
(School that’s Worth It) experience and E-mails Pedagógicos 
(Pedagogical E-mails). In 2013, she was awarded a fellowship 
at Harvard University’s Advanced Leadership Initiative and in 
2014 was named a Senior Ashoka Fellow. 


