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UMA HISTÓRIA COMO POUCAS
Lázaro de Mello Brandão

p r e s i de n t e  da  f u n da ç ã o  b r a de s c o

A nos de trabalho intenso e aprimo-

ramento permanente de proces-

sos, produtos e serviços, fizeram

do nome Bradesco uma referência do

mercado nacional, uma instituição afina-

da com os desafios de fazer da atividade

financeira – em suas várias formas e con-

textos – um indutor do desenvolvimento

econômico, um atalho para o que nos

acostumamos a chamar de progresso.

A história da Fundação Bradesco, que

está completando 50 anos, não é diferen-

te. Ela segue os mesmos princípios de

seriedade, respeito e vanguarda que nos

pautam em busca de um Brasil menos

desigual. É o maior projeto social do país

baseado na educação. Durante esse meio

século de atividades e descobertas, mais

de 620 mil pessoas formaram-se em

seus diferentes cursos e passaram a en-

xergar os desafios do cotidiano com os

olhos do otimismo.

Quando olhamos para esta história

percebemos que o maior investimento a

ser feito continua a ser em pessoas, para

que as vidas sejam completas e plenas de

realizações. 

A história da Fundação Bradesco é

muito mais que um desfile de feitos, de

uma trajetória vencedora, de números

ou dados estatísticos. Ela demonstra que

a educação continua sendo o mais mara-

vilhoso e efetivo instrumento de mu-

danças, capaz de transformar as pessoas

em verdadeiros cidadãos, cientes de seus

direitos e de seu protagonismo; capaz de

transformar localidades carentes e es-

quecidas em comunidades dignas. E es-

se investimento, com responsabilidade,

gera frutos que modificam este país.

Assim pensamos em toda a nossa tra-

jetória. Fomos teimosos, obstinados, cer-

tos de que fizemos e continuaremos fa-

zendo dos investimentos na educação a

nossa prioridade. Não há paternalismo,

não há ajuda dissociada da efetiva apli-

cação em crescimento. Pelo contrário,

criamos condições para que pelo estudo,

pelo envolvimento em projetos comunitá-

rios, pelo apoio a ações solidárias é possí-

vel transmitir valores, compartilhar expe-

riências e dar opções de desenvolvimento.

Em 1956, quando Amador Aguiar

nos convocou para essa tarefa maravilho-

sa, idealizamos um caminho de vanguar-

da, de iniciativas pioneiras, de transfor-

mação em tantas vidas quanto conse- -

guíssemos atingir com um projeto sério,

sólido e responsável. Perceber os resulta-

dos desses 50 anos nos faz refletir sobre

o futuro. A memória não é somente uma

visita ao passado e, sim, a oportunidade

de assumirmos novos desafios, de proje-

tarmos ações que possam ampliar esse

grande investimento, de entendermos

aonde queremos chegar plenamente.
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F alar sobre Educação é falar de re-

lações humanas e de transfor-

mações de vida. Mais do que tra-

duzir a evolução de leis ou métodos

educacionais, é acompanhar o desenvol-

vimento de pessoas e de suas interferên-

cias nas comunidades em que atuam.

Assim é com a história da Fundação

Bradesco, que muito nos honra narrar

nessa publicação, resultado de um inten-

so e longo processo de pesquisa e coleta

de depoimentos, opção que fizemos para

refletir uma trajetória participativa que é

repleta de desafios.

O projeto teve duração de dez meses e

entrevistou 60 pessoas, selecionadas pelo

Museu da Pessoa, com base na partici-

pação individual e representativa dos mo-

mentos históricos da Fundação. O traba-

lho inicial de pesquisa identificou fases

cronológicas distintas que deviam ser

complementadas com o relato de seus

protagonistas, a fim de transmitir as

emoções de cada momento. É importante

destacar a responsabilidade social e histó-

rica da Fundação Bradesco ao aceitar a

idéia de que a história pode ser contada

por seus integrantes, valorizando-os e

reafirmando suas contribuições na traje-

tória da instituição. Os depoimentos que

compõem esse projeto contribuem para

divulgar uma nova história repleta da es-

sência do passar dos tempos e reforçam a

visão que, muitas vezes, não consegui-

mos obter através da frieza dos documen-

tos. É um verdadeiro presente poder per-

ceber narrativas de amizade, de carinho,

de sonhos, de iniciativas, de humor, de di-

ficuldades e vitórias que traduzem a ma-

gia vivida nesses 50 anos. 

O Museu da Pessoa tem como missão

registrar, preservar e transformar em in-

formação, histórias de vida de toda e

qualquer pessoa da sociedade, promo-

vendo mudanças sociais por meio da re-

flexão sobre a identidade e valorização de

indivíduos e comunidades. Nossa preo-

cupação é sempre a de compor um pai-

nel histórico multifacetado, com base na

experiência de vida dos personagens que

deixam suas marcas pessoais na trajetó-

ria de suas comunidades ou instituições.

Isso será encontrado nas páginas desse

livro onde não faltarão emoção e alegria.

Compusemos uma breve linha do tem-

po, um completo histórico das 40 escolas

da Fundação Bradesco, das cidades que as

abrigam, dos projetos desenvolvidos, in-

formações estas que, reunidas, poderão

auxiliar e fomentar novas pesquisas sobre

tão profícua e importante instituição.

A Fundação Bradesco tem, comprova-

damente, o maior projeto social do país na

área da Educação. Não seria ousado dizer,

também, que é um dos maiores do mun-

do. Assim, é com grande prazer que reali-

zamos esse projeto de história e memória,

base da transmissão de conhecimentos e

de lições para as gerações futuras.

LIÇÕES PARA AS
GERAÇÕES FUTURAS

Museu da Pessoa
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A educação brasileira vivia momentos

de incerteza desde a Constituição de 1946,

que dava competência à União para le-

gislar sobre diretrizes e bases da educa-

ção nacional, o que promoveu acirrados

debates entre representantes desse setor.

Naquela ocasião, os debates se deram em

torno dos direitos da Igreja e do Estado

sobre a educação, opondo disputas entre

o ensino público e o ensino privado, ou,

como alguns preferiam chamar, as

“diferenças entre a escola das eli-

tes e a escola dos trabalhadores”,

praticadas durante o Estado No-

vo, de Getúlio Vargas.

N os anos 50, as transformações eco-

nômicas iniciadas na década ante-

rior consolidam-se e modificam o

Brasil. É introduzida a moderna indústria

que altera a vida dos brasileiros: chegam os

automóveis nacionais, o jeans, o rock, a te-

levisão, os eletrodomésticos, a bossa nova.

O plano de metas do presidente Jusce-

lino Kubitschek prometia transformar o

país em apenas cinco anos, anunciando

investimentos maciços, que iam desde a

ampliação da rede viária do país até a

construção de uma nova capital, promo-

vendo melhorias nas áreas de energia elé-

trica, alimentação e educação. Quase to-

das as metas foram cumpridas, mas o

custo social desse período foi muito gran-

de, já que os vultosos investimentos do

governo sem planejamento adequado fi-

zeram a inflação disparar, a instalação de

indústrias nas regiões Sul e Sudeste acen-

tuaram as disparidades regionais e faltava

infra-estrutura, especialmente na educa-

ção, necessária para enfrentar os desafios

de qualquer nação em desenvolvimento.

EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO

�
“Cada um de nós deve executar sua parcela 

ideal de trabalho dentro da sociedade” 

a m a d o r  a g u i a r

abaixo

Há 50 anos, a Fundação Bradesco acredita na
educação como fator de desenvolvimento para 
o Brasil. Aluno da escola de Conceição do
Araguaia (PA), década de 70

página ao lado

Nas brincadeiras infantis desenvolvidas na 
Cidade de Deus, na década de 50, estão presentes
os ideais de formação completa, integrada e
voltada para a cidadania

Educ a r pa r a o Fu t u ro 41



42 Educ a r pa r a o Fu t u ro

A idéia da Fundação era exatamente
proporcionar uma educação para os

filhos dos funcionários. Depois foi se expandin-
do dentro desse conceito de que sem educação
não poderia haver desenvolvimento. Uma
idéia que é válida até hoje. Desenvolvimento
basicamente tem um nome, e esse nome é
educação – e o Amador entendia isso. Àquela
altura, a gente nem podia sonhar com essa
posição que tem hoje a Fundação. Era
coisa muito restrita, muito pequena.

Laudo Natel

“

no alto

O Bradesco foi o primeiro
banco brasileiro a concentrar
suas atividades
administrativas fora dos
grandes centros urbanos.
Cidade de Deus, Osasco
(SP), década de 50

Laudo Natel
cumprimenta
seu amigo
Amador Aguiar,
em 1970

ção interna passaram a ser preocupação

de todos os setores da sociedade brasilei-

ra, dando conta de que eram necessárias

medidas mais efetivas para a melhoria da

educação no país.

Só em 1953 o Ministério da Educação

assume caráter próprio, desvinculando-

se do antigo Ministério da Educação e

Saúde Pública. São desse período inicia-

tivas que visavam maior assistência aos

estudantes brasileiros, como a Campa-

nha Nacional do Ginasiano Pobre e a

Campanha Nacional dos Educandários

Gratuitos, mostras claras do colapso que

vivia a educação básica em todo o país,

mesmo com a chegada das novas idéias

pedagógicas de Jean Piaget e Maria

Montessori. 

Enquanto o quadro da educação no

Brasil permanecia confuso, Amador

Aguiar, diretor-superintendente do Ban-

co Brasileiro de Descontos, há muito aca-

lentava o sonho de proporcionar educa-

ção e profissionalização a crianças,

jovens e adultos. Sem esperar por medi-

Voltava a figurar na Constituição que

“a educação é direito de todos”, e o mi-

nistro da Educação, Raul Leitão da Cu-

nha, regulamentou o ensino primário, o

ensino normal e o ensino agrícola por

meio de decretos-lei. Além disso, ainda

em 1946, criou o Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial – Senac. Uma

lei completa sobre as diretrizes e bases

da educação nacional somente seria edi-

tada em 1961.

A classe empresarial procurava

se adaptar aos novos rumos do

capital, preocupando-se com a

criação de escolas profissionali-

zantes que dessem conta de

preparar mão-de-obra qualifica-

da para assumir as novas

profissões industriais. 

O alto índice de

analfabetismo – cerca

de 50% da população

brasileira –, o acelerado

crescimento das cidades

e as altas taxas de migra-

”
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das governamentais, resolveu concreti-

zar a idéia no dia 22 de novembro de

1956, quando, acompanhado por Laudo

Natel, então diretor-gerente do banco, as-

sinou a escritura de instituição da Funda-

ção São Paulo de Piratininga, nome esco-

lhido por sugestão do advogado Luis

Cássio dos Santos Werneck para marcar

a paulistanidade da instituição. 

O Bradesco, naquela ocasião, era o

instituidor da organização e fazia uma

doação inicial de Cr$ 100.000,00 (cem

mil cruzeiros), em dinheiro, confirmada

por meio do depósito no 11.672.

Estava, assim, selada a promessa que

Amador Aguiar fizera a si próprio, anos

antes, quando pensara em cuidar, junto

com sua esposa, de crianças e comunida-

des pobres por todo o Brasil.

A finalidade principal da instituição

recém-criada era “promover a assistência

social a menores, de preferência órfãos,

expostos e filhos de funcionários neces-

sitados do Banco Brasileiro de Descontos

S.A., sem qualquer distinção de raça, na-

Prédio Azul da Cidade de Deus, onde a
diretoria da então, Fundação São Paulo de
Piratininga, se instalou nos anos 60

A Cidade de Deus era, inicialmente,
um centro de serviços e residência de

funcionários. Muita gente não acreditava que
aqui pudesse funcionar a matriz do Bradesco,
mas o Amador Aguiar era muito obstinado,
acreditava que assim seria o futuro. 

Isso virou uma tendência: quase todo grande
banco, hoje, tem um centro de serviço
fora da área urbana da sua atuação”.

Lázaro de Mello Brandão

“
”
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A Fundação São Paulo de Piratinin-
ga ficou um primeiro período cuidan-

do de algumas coisas da Cidade de Deus. O
seu Amador gostava muito de animais, en-
tão tinha um pequeno zoológico, tinha até
uns leõezinhos, passarinhos, viveiros, ani-
mais. Passou a manter a escola de Osasco,
mas os professores eram pagos pelo Estado.
Só que a merenda, o material escolar, o uni-
forme, mesmo na Cidade de Deus,
eram dados pela Fundação.

João Cariello de Moraes Filho”

cionalidade ou credo, encarregando-se

do seu abrigo e manutenção; assistir aos

menores sob sua guarda e responsabili-

dade, através da manutenção de cursos

profissionais administrando-lhes, ainda,

educação moral e cívica; assistir estudan-

tes de famílias pobres e dignos, sem

qualquer distinção”.

A Fundação São Paulo de Piratininga

ficou um primeiro período se organizando

dentro das atividades da Cidade de Deus,

sede administrativa do Bradesco, instalada

em 10 de março de 1953, na cidade de

Osasco, a 18 quilômetros do centro da ca-

pital de São Paulo. O terreno adquirido era

uma chácara de eucaliptos, e o nome Cida-

de de Deus foi dado pelo embaixador Assis

Chateaubriand, numa referência ao livro

homônimo, de Santo Agostinho. 

No final da década de 50, a população

da Cidade de Deus era de 993 habitantes.

Dentre os edifícios principais estavam o

da Matriz, com 13 pavimentos concluídos,

e o prédio assobradado, onde funciona-

vam o restaurante, o hotel com 10 quartos

e o açougue com a câmara frigorífica.

Um documento da época ressalta que

o local era ajardinado, tinha as ruas asfal-

tadas e arborizadas; era servido por ener-

gia elétrica, esgoto e água encanada. Além

das instalações administrativas e opera-

cionais do Bradesco, o núcleo contava

com 150 casas, 5 prédios de apartamen-

tos com 54 residências, conjunto para

solteiros com 24 quartos mobiliados pa-

ra 48 rapazes (em início de construção,

mais um conjunto, com 66 quartos para

198 rapazes), e conjunto feminino mobi-

liado para acomodar 16 moças. Lá fun-

cionavam o Centro Eletrônico, Centro de

Mecanização, Centro Contábil, Oficina

de Máquinas, Almoxarifado, seção de

montagem da marcenaria e supermerca-

do da Cooperativa de funcionários. 

Havia também o ambulatório Dona

Maria Coelho Aguiar, campo de esportes,

parque, piscina infantil e um pequeno

jardim zoológico.

Tinha um barraco do lado da igreja da
Vila Yara que já estava tombado,

meio caindo. Os alunos do núcleo residencial
da Cidade de Deus estudavam lá e os pais re-
clamavam muito, com toda razão. Aí o senhor
Amador Aguiar resolveu construir uma escola.
O Bradesco dava merenda escolar, uniforme –
aquele uniforme branco, com aquela capinha
azul –, sapato, meia. Resolveu dar tudo. 

O senhor Amador estava cada vez mais
entusiasmado. Quase todo dia, durante 20 ou
30 minutos falava sobre educação, que preci-
sava fazer isso, precisava fazer aquilo... Ele

queria um currículo específico só
para português, mate-
mática e cidadania.

Carlos de Oliveira

“

”

“

no alto

Amador Aguiar (à dir.) no mini
zoológico mantido na Cidade de
Deus. Osasco (SP), década de 50
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Casas de funcionários do Bradesco, na Cidade
de Deus. Osasco (SP), década de 50



46 Educ a r pa r a o Fu t u ro

Em 1958, o município de Osasco se

torna autônomo e tem eleições marcadas

para 1962. O então prefeito de São Pau-

lo, Prestes Maia, retirou todos os profes-

sores das escolas do novo município,

obrigando o Estado a implantar classes

de emergência, que foram criadas por Jâ-

nio Quadros, no período em que foi go-

vernador de São Paulo, para atender à de-

manda por mais vagas nas escolas

públicas, resultante do acelerado cres-

cimento urbano-industrial. Essas clas-

ses eram uma entre várias medidas, co-

mo a redução dos períodos letivos nos

grupos escolares, com 2,2 horas-aula de

duração; aumento do número médio de

alunos por sala de aula, de 25 para 40,

em 1959; adoção do regime de promoção

automática, em 1960;

construção de galpões de madeira,

mobiliados com móveis feitos de caixo-

tes, para a instalação das escolas elemen-

tares; e a criação de escolas normais e gi-

násios noturnos.

Para a escola de Vila Yara, próxima à

Cidade de Deus, a Fundação São Paulo

de Piratininga passou a fornecer meren-

da, material escolar e uniformes para

seus estudantes. Como as instalações

continuavam precárias, Amador Aguiar

resolveu construir um prédio adequado e

Eu lembro muito da Cidade de
Deus. Mudei para lá ainda me-

nina. Lá tudo era comprado, já naquela
época, como se fosse débito em conta cor-
rente. Depois, teve uma época que tinha
a Cooperativa dos Funcionários. Ou você
fazia o débito em conta corrente ou usava
o dinheiro dos cooperados, que era um di-
nheiro próprio. 

Não era raro o senhor Aguiar com o se-
nhor Laudo Natel passarem por nós na rua.
Eles perguntavam se a gente gostava de
morar lá e nós respondíamos que sim. E
eles continuavam: “E o que falta?” Aí co-
meçava aquela coisa de criança: “Ah, falta
um clube com piscina e um trampolim
que fosse até o céu.” Passou um tempo e
apareceu a piscina com trampolim.
Achávamos que ele tinha feito aquilo
porque tínhamos dado a idéia. Na verdade,
a gente pensava que ele era uma espécie de
fada madrinha. 

Hoje, eu vejo que ele era uma pessoa ex-
tremamente visionária, inteligentíssima, à
frente de seu tempo. Ele já tinha essa visão
de Terceiro Setor, que hoje é muito
comum. 

Nelma Cavassani Santos Marques

“

”
(da esq. para a dir.) Nelma Cavassani Santos
Marques e sua irmã, Rosângela Cavassani Santos,
em 1969

Identificação de cooperado da Cooperativa de
Consumo dos funcionários do Banco Brasileiro de
Descontos S/A, Cidade de Deus. Osasco (SP),
década de 70

abaixo

Inauguração do Grupo Escolar embaixador Assis
Chateaubriand, que iniciou suas atividades com
289 alunos. Osasco (SP),1962
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determinou a realização disso em tempo

recorde. Em apenas 55 dias, foi construí-

do o Grupo Escolar Embaixador Assis

Chateaubriand, em homenagem ao di-

plomata, que atuou na Grã-Bretanha.

Chateaubriand nasceu em Umbuzei-

ro, Estado da Paraíba, em 5 de outubro

de 1892. Dedicou-se ao jornalismo e, em

1924, assumiu a direção de O Jornal –

o “órgão líder dos Diários Associados”.

Ao longo de sua vida, tornou-se sócio

ou proprietário de mais de 100 jornais,

revistas e estações de rádio. Em 1950,

criou a TV Tupi, primeira emissora de te-

levisão brasileira.

Poderoso e influente, usava os jornais

dos Diários Associados para atacar os ad-

versários. Vitimado por uma trombose,

ficou tetraplégico em 1960, mas não pa-

rou de trabalhar até sua morte, em 4 de

abril de 1968.

Na sua inauguração, em 29 de junho

de 1962, a escola contava com 289 alu-

nos, seis salas de aula, funcionava de ma-

nhã e à tarde, compreendendo o ensino

da 1a à 4a série. Foi construída dentro dos

padrões oficiais e aprovada pela Secreta-

ria da Educação do Estado de São Paulo.

Tinha capacidade para 480 alunos e sua

abertura foi marcada por intensas festivi-

dades, com a presença de delegados de

ensino de várias regiões do Estado de

São Paulo.

Assis Chateaubriand (de terno escuro, ao centro),
ao lado de Amador Aguiar (à dir.) almoçando com
professores e diretores do Grupo Escolar que leva
seu nome. Osasco (SP), em 1964

Amador Aguiar acreditava que a Declaração de
Princípios norteava os alunos na compreensão dos
seus direitos e deveres



Nós éramos seguradores do In-
co e, quando o Bradesco adqui-

riu esse banco, vim conversar com o se-
nhor Aguiar e com o Lázaro Brandão.
Mostrei a eles que era interessante o banco
financiar o indivíduo que quisesse comprar
uma apólice de seguro e não tivesse o dinhei-
ro para pagar à vista. Fiquei trancado prati-
camente uma semana para montar o projeto.
Peguei o cartaz que a agência tinha produzido
e fiz um círculo, um pequeno box: “Parte dos
resultados será destinada à educação.” Che-
guei no banco, estavam o seu Aguiar, o Láza-
ro Brandão e eu mostrei o cartaz. O seu
Aguiar pegou a caneta e riscou, transformou a
idéia – escreveu: “A totalidade dos re-
cursos será destinada à educação.”

Mário José Gonzaga Petrelli

Fui convidado para com-
por uma espécie de grupo para ins-

talar escolas fora de São Paulo. Na verdade,
era um trabalho completamente novo. Nes-
se momento, o que teria maior ênfase era a
minha experiência em contabilidade, parte
financeira, controle de custos, controle de
material, compras, abastecimento da esco-
la, suprimentos, tudo isso. 

A minha missão era acompanhar desde a
concepção da escola, a escolha do terreno,
coisas do gênero, até a construção e a seleção
de pessoal. E a primeira foi Conceição do
Araguaia, cuja construção já estava
em andamento.

Antônio Perez 
de Freitas

“

”

“

”
Com apenas dois anos de

funcionamento, precisou ser ampliada

para atender à demanda crescente de

alunos da região de Osasco. Isso deu

mostras de que o trabalho da Fundação

poderia se ampliar pelo Brasil, atenden-

do aos princípios de seu idealizador, que

também estava voltado para criar outras

atividades que pudessem ressaltar valo-

res, cidadania, disciplina e ordem como

um ponto pessoal. Amador Aguiar en-

tendia que os alunos precisavam, desde

cedo, saber quais eram seus direitos e de-

veres e que aos educadores competia

norteá-los. 

Com esse objetivo, em 1966 foi fun-

dada a banda da instituição, que reunia

alunos e funcionários do Bradesco. Essa

integração a fez conquistar títulos impor-

tantes nos torneios existentes na época,

como em concursos de bandas, olimpía-

das da Prefeitura de São Paulo e cam-

peonato nacional. 

Na educação estava em vigor

a Lei 4.024/61 que determina-

va a inclusão do ensino técni-

co, secundário e normal no en-

sino médio. Até então, o ensino

no alto

Certificado, recibo e publicidade do Top Clube
Bradesco, organização criada em 1970

página ao lado

Construção do Grupo Escolar Embaixador Assis
Chateaubriand, primeira escola da Fundação
Bradesco. Osasco (SP), 1961
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Eu conheci a Fundação Brades-
co justamente quando entrei no

Ministério da Educação e comecei a fa-
zer essa tentativa de revolução do ensino
no Brasil.

Eu conheci o Amador Aguiar e o Lázaro
Brandão, que estavam lançando um tipo de
seguro, que o Amador explicava: “Nós temos
no Bradesco um Top Club, que é de seguro. E
os seguros rendem, dão rendimentos, e eu
quero aplicar esse rendimento na educação.”
Veja hoje quantas escolas o Bradesco tem no
Brasil, de primeiríssima classe. 

As escolas da Fundação Bradesco aten-
diam ao meu plano, o mesmo plano para
modificar a educação no país. Só que com
uma vantagem muito grande. Eles têm um
rigor absoluto no planejamento do ensino, e
nós não conseguimos fazer isso em todas as
escolas. Acompanhei muito o Bra-
desco por causa disso.

Jarbas Gonçalves Passarinho

“

”
Os currículos escolares também dei-

xaram de ser rigorosamente padroniza-

dos, admitindo-se multiplicidade em re-

lação às matérias optativas.

Em 1967, a Fundação São Paulo de Pi-

ratininga mudou sua denominação para

Fundação Bradesco, ampliando seus obje-

tivos. Entre as novas finalidades estavam

“a difusão de ensinamentos rurais, parti-

cularmente agrícolas e florestais; promo-

ver debates sobre assuntos fundamentais

para a vida brasileira, convidando e hospe-

dando, para deles participarem, figuras de

relevo nacional ou internacional; contri-

buir para o progresso do conhecimento, a

valorização do trabalho humano e para

dar maior consciência, aos brasileiros, de

suas grandes responsabilidades e poten-

cialidades, como cidadãos de um país que

tudo tem para ser um dos mais felizes e ri-

cos do mundo”.

Amador Aguiar continuava a incentivar

a Fundação e pensava formas para garantir

sua sustentabilidade, já que o Bradesco

continuava a ser seu maior mantenedor. 

Em 1968, ao adquirir o Inco – Banco

da Indústria e Comércio de Santa Catari-

técnico, que contemplava as áreas indus-

trial, agrícola e comercial, havia sido

marginalizado enquanto via de acesso ao

ensino superior. Pela legislação brasileira

vigente até 1949, estudantes egressos

desses cursos, bem como aqueles que

haviam freqüentado a escola normal,

que formava professores, precisavam fre-

qüentar o ensino secundário como con-

dição para ingressar na universidade,

mediante exame classificatório.

A estrutura educacional vigente de-

terminava que a educação pré-primária

se destinava a menores de até sete anos,

ministrada em escolas maternais ou jar-

dins de infância; que o ensino primário

teria um mínimo de quatro séries

anuais sendo que sua duração poderia

ser ampliada até seis anos pelos siste-

mas de ensino; que o ensino médio se-

ria composto por dois ciclos (ginasial, de

quatro anos, e colegial, de três anos)

abrangendo o curso técnico (industrial,

agrícola, comercial e outros que fossem

regulamentados) e o curso de formação

de professores para o primário e pré-pri-

mário (ensino normal).

no alto

Documento que altera a denominação da
Fundação São Paulo de Piratininga para Fundação
Bradesco, em novembro de 1967
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Apresentação da banda do Centro Educacional
Bradesco criada em 1966, na Cidade de Deus,
Osasco (SP)



52 Educ a r pa r a o Fu t u ro



Cheguei em São Paulo em 1962 e
me inscrevi na Delegacia de Ensino.

Como Osasco tinha se emancipado de São
Paulo, foram recolhendo professores e man-
dando para as escolas da Prefeitura. Eu dava
aula em um grupo escolar e tomei conheci-
mento que na Cidade de Deus havia um nú-
cleo para onde o Estado enviava professores.
Soube também que o Bradesco garantia sa-
la de aula, material escolar, uniformes e que
o lugar atendia os filhos de funcionários e a
comunidade da Vila Yara. Era a escola mais
desejada da Delegacia de Ensino.

No ano em que entrei na Fundação, ela
ainda se chamava Fundação São Paulo de Pi-
ratininga. A gente foi incorporando as orien-
tações do senhor Amador Aguiar. Ele vinha
aqui passear e ficar junto às crianças.
Queria tudo certinho. 

Regina Célia Mello Devitte

“

”
à direita 

Manuscrito de Amador Aguiar que determinava 
a aplicação integral dos recursos advindos do 
Top Clube Bradesco na educação 

página ao lado

Primeira turma da professora Regina Célia Devitte.
Osasco (SP), década de 60

seus estatutos, a divulgação de conheci-

mentos culturais e artísticos; o desenvol-

vimento de serviços de utilidade; a pres-

tação de assistência previdenciária a seus

associados mediante formação de pecú-

lio e estipulações de seguros coletivos;

auxílio a entidades assistenciais.

Amador Aguiar desejava que todo o

lucro da entidade recém-criada fosse des-

tinado para a Fundação Bradesco e regis-

trou, pessoalmente, a propaganda do

produto: “O segurado do Top, além de

na, iniciaram-se as tratativas para o lan-

çamento nacional de um seguro de mas-

sa, que pudesse ter todo seu lucro rever-

tido para a Fundação Bradesco. 

O Top Club já existia nos Estados do

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul. Assim, em 1970, com a garantia da

Sul América Seguros e da Atlântica/Boa

Vista, duas das maiores seguradores bra-

sileiras, foi lançado o Top Club Bradesco,

administrado pela Turismo Bradesco. Os

objetivos da sociedade eram, segundo
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Fiquei seis meses me preparando pa-
ra assumir a direção na escola de

Conceição do Araguaia. Acompanhei as pro-
fessoras que vieram fazer treinamento em
São Paulo e as levava para vários lugares. No
Museu do Ipiranga, elas diziam: “Imagina, is-
so, aqui, é peça de museu. Lá em Conceição
a gente usa todo dia.” Coisas como máquina
de moer café e ferro de passar roupa com bra-
sa. As casinhas dos bandeirantes paulistas era
onde o povo morava. Conceição era daquele
jeito e eu achava que elas estavam brincando.

Começamos com 400, 460 alunos. Depois
a escola foi crescendo e abrimos para ter aula
de manhã e à tarde. O curioso é que as famí-
lias desconfiavam de uma escola que dava
uniforme, merenda e material escolar. Acha-
vam que a conta seria cobrada depois.

A gente fazia tudo: dava banho, cortava o
cabelo e conscientizávamos os pais.

Criamos o pelotão de saúde. Em cada sa-
la de aula foi selecionado um casal de alunos
que nos ajudava a ver a higiene dos outros.
Eles tinham um jalecozinho branco, todo bo-
nitinho. Tinham que ser os melhores alunos,
ter nota boa, bom comportamento
em sala.

Auzelina Rosa Barbosa

“

”

adquirir o melhor plano de seguro em

grupo, está alfabetizando. Faça, portanto,

do seu indispensável seguro, alguma coi-

sa a mais.”

Entre 1960 e 1970, houve aumento

da desigualdade no Brasil devido ao au-

mento da demanda por trabalhadores

qualificados associada à industrialização.

Os principais problemas sociais brasilei-

ros decorriam do baixo nível e da má dis-

tribuição da educação entre a população.

Continuavam a ser criticadas as defi-

ciências administrativas, financeiras e de

orientação pedagógica da Campanha de

Educação de Adultos, criada pelo gover-

no federal para combater os índices altís-

simos de analfabetismo. Educadores

censuravam o caráter superficial do

aprendizado, que se efetivava no curto

período da alfabetização, a inadequação

do método para a população adulta e pa-

ra as diferentes regiões do país. Estabele-

cia-se uma nova visão sobre o problema

do analfabetismo e um novo modelo pe-

dagógico para a educação de adultos, cuja

referência principal foi o educador per-

nambucano Paulo Freire. 

Na tentativa de avaliar a educação no

país, em 1967, formou-se a primeira ex-

pedição do Projeto Rondon à região Nor-

te do país e se constituiu a comissão, co-

nhecida como “Meira Mattos”, para

analisar a crise estudantil e sugerir mu-

danças no sistema de ensino, notada-

mente nas universidades. 

Em São Paulo, na segunda metade da

década de 60, foram feitas tentativas pa-

ra abolir o exame de admissão, realizado

na passagem do ensino primário para o

ginasial, o que impedia o acesso de par-

te da população escolar. Os educadores

paulistas tinham a intenção de implan-

tar a escolaridade única de oito anos, o

que acabou acontecendo a partir da Lei

5.692, que recebeu 362 emendas, das

quais 207 com parecer contrário, antes

de ser aprovada, em 1971. Ela obrigava

administradores, planejadores, orienta-

dores, inspetores e supervisores a ter di-

ploma de curso superior e tornava obri-

Alunas da Fundação Bradesco estudando às
margens do Rio Araguaia. Conceição do Araguaia
(PA), 2004



A alfabetização de adultos é preocupação da
Fundação Bradesco desde sua criação. Conceição
do Araguaia (PA), 2006

abaixo

Passeio ciclístico dos alunos em frente à escola da
Fundação Bradesco. Conceição do Araguaia (PA),
década de 90

gatória a habilitação profissional já no

segundo grau.

Apesar das críticas que recebeu por

sua rápida aprovação, a nova lei manti-

nha os princípios da LDB de 1961 no que

se referia a proporcionar ao educando a

formação necessária para o desenvolvi-

mento de suas potencialidades como ele-

mento de auto-realização, preparação pa-

ra o trabalho e para o exercício consciente

da cidadania. 

Conceição do Araguaia tomou im-
pulso quando chegou a Fundação

Bradesco. Quando a obra começou, deu em-
prego para essa juventude, e foi uma grande
alegria. Eles trouxeram algumas pessoas, en-
genheiros de São Paulo, mas a mão-de-obra
mesmo foi daqui. 

Ver erguida uma obra do tamanho da
Fundação Bradesco era um espanto, um car-
tão-postal. As pessoas visitavam: “Estão
construindo uma escola.” Vinham pra cá e a
população inteira ficava admirada pelo ta-
manho da obra. A maior parte das casas de
Conceição do Araguaia era feita de adobe,
aquele tijolo bem grande que não é queima-
do, é só do próprio barro. A escola não; foi fei-
ta com cal e cimento. O pessoal nem
conhecia cimento, na época.

Osório Alves Costa

“

”



Eu estudava à tarde, cinco aulas, dia-
riamente, da quinta série até segun-

do grau, até o término do curso de contabili-
dade. Tínhamos também pela manhã aulas
práticas de técnicas agrícolas, duas vezes por
semana, com trajes adequados, chapéu, rou-
pa, também uniforme da Fundação, mas um
uniforme diferente do normal da sala de aula. 

Havia as aulas de educação física, pela ma-
nhã ou de madrugadinha, amanhecendo o
dia, e as aulas práticas de artes industriais. A
gente ia para a marcenaria ver como funciona-
va. Naquela época, a Fundação Bradesco pro-
duzia um banquinho com um azulejinho. Era
uma coisa agradabilíssima, a marca
registrada da Fundação Bradesco. 

Magno César Soares

“

”

por Frei Gil de Vila Nova. Foi elevado à

categoria de cidade em 1920, e, entre

1939 e 1943, se apresentava constituído

de dois distritos: Conceição do Araguaia

e Santa Maria das Barreiras.

Em dezembro de 1961, Conceição do

Araguaia teve sua área desmembrada,

para ser criado o município de Santana

do Araguaia. Posteriormente, perdeu no-

vas porções de terras que deram origem

a três novos municípios: Xinguara, Re-

denção e Rio Maria.

O nome Conceição é português e re-

presenta uma homenagem à padroeira da

localidade original, Nossa Senhora da

Conceição. Araguaia é expressão tupi que,

segundo Theodoro Sampaio, significa “rio

do vale dos papagaios”.

No período da construção da escola

foi dada preferência aos trabalhadores lo-
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A Fundação Bradesco havia criado o

Centro Educacional em 1968 com objeti-

vo de acompanhar as escolas. Amador

Aguiar queria erguer uma escola numa

das regiões mais pobres que havia visita-

do no Brasil, o interior do Estado do Pa-

rá e era necessário o suporte administra-

tivo, técnico e padagógico. 

O desafio maior era construir um

complexo educativo numa região às mar-

gens do rio Araguaia, praticamente no co-

ração do país, àquela época, de difícil

acesso. A cidade de Conceição do Ara-

guaia foi escolhida por sua enorme carên-

cia educacional e por ser próxima a uma

das fazendas do Bradesco, o que oferecia

a possibilidade de suporte estrutural. 

O município, no território do Baião,

data dos tempos coloniais e se originou a

partir de um arraial fundado em 1897,

Jarbas Passarinho, ao lado de Amador
Aguiar, inaugurando a escola que leva
seu nome em Conceição do Araguaia
(PA), em 2 de setembro de 1971

na página ao lado

Os alunos da Fundação Bradesco
fazem apresentações de teatro para
crianças de sua comunidade.
Conceição do Araguaia (PA), 
década de 90
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cais com orientação de engenheiros en-

viados pela Matriz, em Osasco. 

Apesar dos desafios, a Escola de 1o

Grau Ministro Jarbas Gonçalves Passari-

nho foi inaugurada em 2 de setembro de

1971, passando a funcionar no ano se-

guinte com 3.200 m2 de construção.

Oferecia, além do ensino de primeiro

grau, atividades extracurriculares, cursos

de auxiliar em agropecuária, englobando

mecânica de máquinas, preparo da terra,

plantação, colheita, comercialização e

criação de pequenos animais; economia

doméstica, com ensino de corte e costu-

ra e culinária; artes industriais, com tra-

balhos em madeira, couro, cerâmica e

mecanografia. Contava com jardim, hor-

ta, pomar e granja planejados entre alu-

nos e professores, que geraram um pe-

queno curtume e o clube agrícola,

responsáveis pela semi-industrialização

de alguns produtos, como mandioca, mi-

lho, pimenta, tornando a escola auto-su-

ficiente na produção de gêneros destina-

dos à merenda escolar. 

Em apenas quatro anos de funciona-

mento, quando se formou a primeira tur-

Aula prática de Ciências na escola de Conceição 
do Araguaia (PA), em 2004

abaixo

Multimistura de vários grãos para enriquecer a
merenda escolar. Conceição do Araguaia (PA),
década de 90

página ao lado

Desfile, em 7 de setembro de 1966, de alunos 
da escola Assis Chateaubriand, primeira escola 
da Fundação Bradesco. Osasco (SP)
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ma de oitava série, a escola de Conceição

do Araguaia já havia proporcionado mu-

danças de grande impacto na região. A

escola havia sido ampliada e, em 1975, já

tinha a capacidade para atender 620 alu-

nos, no ensino da primeira à oitava série. 



Banco brasileiro

O Bradesco originou-se da Casa Ban-
cária Almeida, fundada na cidade de

Marília, no início do século 20, por José
Galdino de Almeida. Herdaram-na José da
Cunha Junior, José Alfredo de Almeida e
José Carlos de Almeida Negreiros que,
com as reformas no sistema financeiro,
promovidas pelo então presidente Getúlio
Vargas, quiseram transformá-la em banco.

Negreiros, que era um antigo funcio-
nário do Banco Comercial, chamou seu
colega de faculdade Walter Moreira Salles
para entender como realizar o negócio,
mas faleceu praticamente às vésperas da
inauguração do novo empreendimento.
Cunha Junior resolveu, então, chamar o
gerente de um banco concorrente, o No-
roeste, da família Simonsen, para assu-
mir e popularizar as operações.

Assim, Amador Aguiar chega ao Ban-
co Brasileiro de Descontos no ano de
sua inauguração, em 1943. Sua estraté-
gia inicial consistia em atrair o pequeno
comerciante, o funcionário público, as
pessoas de posses modestas, ao contrá-
rio dos bancos da época, que só tinham
atenções para os grandes proprietários
de terras. 

O Bradesco é um dos primeiros ban-
cos a estimular o uso de cheques por seus
correntistas, que eram orientados a preen-
cher as folhas nas próprias agências.

Em 1946, a matriz é transferida para a
capital paulista, na Rua Álvares Pentea-
do, no centro da cidade. Suas agências
passam a receber pagamento de contas
de luz, uma verdadeira inovação no país.

Com apenas oito anos de vida, em
1951, o Bradesco torna-se o maior banco
privado do Brasil. Nessa década, chega
ao norte rural do Paraná e decide tam-
bém erguer sua nova sede em Osasco. A
construção da matriz inicia-se em 1953 e
leva seis anos para ser concluída. 

Em 1962, o Bradesco adquiriu o pri-
meiro computador da América Latina,
que possibilitava o acesso a extratos diá-
rios aos clientes, prestação de serviço
inédita para a época. Seguindo a estraté-
gia de pioneirismo, o Bradesco implanta
o Cartão de Crédito Bradesco, em 1968.

O Bradesco se expande nos anos 70,
atuando fortemente no segmento de cré-
dito, principalmente no financiamento de
veículos. Incorpora, ainda nessa década,
17 outros bancos. Ao inaugurar duas no-
vas unidades, em 1978, uma no Oiapo-
que (AP), outra no Chuí (RS), pontos ex-

tremos do país, chega à milésima agên-
cia. É implantada a cobrança automática,
e o banco começa a atuar em projetos
agropecuários. 

Nos anos 80, o Bradesco forma o
Grupo Bradesco Seguros, com negócios
nos segmentos de previdência privada
aberta e de capitalização, além da segura-
dora. O uso do cartão magnético se po-
pulariza entre seus clientes.

As primeiras agências com auto-aten-
dimento e o TeleComércio Eletrônico Bra-
desco são implantados. Em 1986, o servi-
ço Tele-Saldo, hoje Fone Fácil Bradesco,
entra em operação. 

No início da década de 90, todas as
agências Bradesco passam a trabalhar on-
line, e o auto-atendimento se expande em
todo o Brasil. São implantadas máquinas
automáticas de emissão de cheques, de sa-
ques e recolhimento de depósitos. O siste-
ma de internet banking conquista os clien-
tes e passa a ser um dos mais importantes
canais de atendimento, com milhões de
usuários cadastrados. É implantado o Bra-
desco Mobile Banking, que permite opera-
ções de consulta de saldos e extratos e pa-
gamento de algumas contas pelo celular. 

O Bradesco inicia o século 21 na lide-
rança entre os bancos privados do Brasil.
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ANOS DE CONSOLIDAÇÃO
�

“Alfabetizar brasileiros é dever de todos 

os que estão habilitados a fazê-lo: não é opção.” 

a m a d o r  a g u i a r

abaixo

Alunos da Fundação Bradesco em Campinas
(SP), década de 80

página ao lado

Amador Aguiar conversa com alunos da
Fundação durante as comemorações do 
Dia Nacional de Ação de Graças, que
anualmente era celebrado no mês de novembro.
Cidade de Deus. Osasco (SP), em 1985

N o início dos anos 70, a educação no

Brasil já se constituía em tema que

preocupava toda a sociedade que,

principalmente, esperava a erradicação do

analfabetismo por meio de um programa

que levasse em conta as diferenças sociais,

econômicas e culturais de cada região.

Na década anterior, o surgimento dos

Centros Populares de Cultura – CPC, li-

gados à União Nacional dos Estudantes –

UNE, e do Movimento de Educação de

Base – MEB, relacionado com a Confe-

deração Nacional dos Bispos do Brasil –

CNBB e ao governo da União, acrescen-

tou um conceito inovador à educação. O

MEB, por exemplo, atuava na zona rural

pelo uso do rádio.

No ensino superior, a criação da Uni-

versidade de Brasília, em 1961, trazia

uma nova proposta universitária, com o

planejamento, inclusive, do fim do exa-

me vestibular, valendo, para o ingresso

na universidade, o rendimento do aluno

durante o curso de segundo grau. (ex-co-

legial e atual ensino médio).

O funcionamento dos colégios ou gi-

násios vocacionais, de 1962 a 1969, é

considerado um marco na história da

educação em São Paulo por adotarem a

democracia como prática pedagógica.

Entre as experiências promovidas por

eles, destaca-se a pesquisa junto à comu-

nidade, que favorecia o trabalho coletivo

do planejamento curricular. Com isso pro-

curava-se, na construção do currículo, tra-

zer a realidade social para o interior

da escola, levando em considera-

ção as expectativas, as necessi-

dades e os problemas da popu-

lação. Além disso, o processo

de avaliação nessas escolas

substituía as notas por con-

ceitos. Os alunos se auto-ava-

liavam em relação aos objeti-

vos, aos métodos e estratégias,

conteúdos, conceitos, atitudes,

e se atribuíam um con-

ceito que era con-

frontado no con-

selho de classe. 
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Educadores e intelectuais questiona-

vam o futuro da escola em meio aos de-

bates produzidos pelas escolas católicas,

públicas e particulares. 

Nesse contexto, a Fundação Bradesco

vinha promovendo uma verdadeira revo-

lução pedagógica ao associar o ensino

praticado à realidade das regiões onde

estava instalada. Noções de educação am-

biental e o ensino profissionalizante, por

exemplo, já faziam parte dos currículos

adotados em suas unidades.

Em 1971, a Lei 5.692, de 11 de agosto,

fixou, em seu artigo 6o, que as habilita-

ções profissionais poderiam ser realizadas

em regime de cooperação com as empre-

sas, através de convênios, o que deu ori-

gem aos estágios profissionalizantes. A lei

determinou, ainda, que os estabelecimen-

tos de ensino da zona rural poderiam or-

ganizar seus períodos letivos, com pres-

crição de férias nas épocas de plantio e

colheita de safras. A alteração mais signi-

ficativa, no entanto, se deu na integração

geral do sistema educacional desde o pri-

meiro grau até o ensino superior.

As mudanças políticas ocorridas no

Brasil na década de 60 também interfe-

riram nos programas de alfabetização de

adultos, que se haviam multiplicado no

período entre 1961 e 1964. O governo só

permitia a realização de ações assisten-

cialistas, até que, em 1967, ele mesmo

assumiu o controle dessa atividade lan-

çando o Mobral – Movimento Brasileiro

de Alfabetização, em resposta à ainda

grave situação do analfabetismo no país.

O CETAG (Centro de Treinamento em
Artes Gráficas) oferecia capacitação
profissional a jovens estudantes. Na foto,
alunos de Artes Gráficas. Cidade de Deus.
Osasco (SP), década de 70

Aluno do curso de 
Manutenção de Máquinas, 
ministrado em Osasco (SP), 
na década de 70
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A Fundação já era uma instituição
grandiosa no aspecto da formação.

Nós tínhamos muitas reuniões enfatizando o
aspecto técnico e humano, e isso coincidia
com a minha formação. Lembro que, quan-
do entrei, já havia um curso de processamen-
to de dados, que na época se chamava Pro-
gramação de Sistemas, e era a IBM que
fornecia o professor para lecionar. 

O curso tinha sido implantado em 1970 e
progrediu. Teve até um setor que tinha com-
putadores específicos para os alunos. Era
muito para a época! A informática estava no
início aqui no Brasil, e o Bradesco já tinha
aqueles grandes computadores. 

Depois instituíram o curso de Administra-
ção de Empresas e Turismo com três
anos, de nível Médio. 

Almir Pessoa César

“

”

O Mobral constitui-se como organiza-

ção autônoma em relação ao Ministério da

Educação, contando com um volume sig-

nificativo de recursos. Em 1969 lançou-se

numa campanha massiva de alfabetização

com a instalação de Comissões Munici-

pais responsáveis pela execução das ativi-

dades, enquanto a orientação, supervisão

pedagógica e produção de materiais didá-

ticos continuavam centralizadas. Das ini-

ciativas que derivaram do programa, a

mais importante foi o PEI – Programa de

Educação Integrada, que correspondia a

uma condensação do antigo curso primá-

rio e abria a possibilidade de continuidade

de estudos para os recém-alfabetizados,

assim como para como para os chamados

analfabetos funcionais, pessoas que domi-

navam precariamente a leitura e a escrita.

O Mobral foi extinto em 1985 e seu lu-

gar foi ocupado pela Fundação Educar,

A minigráfica foi o embrião do Ce-
tag. Começamos praticamente jun-

tos ambos os cursos: o de gráfica e o de ma-
nutenção de máquinas. Na época, foram
montados também cursos de telefonia e de
manutenção de refrigeração, com gente vin-
do de fora. 

Já no curso de artes gráficas, a gente teve
que fazer seleção por conta da grande procu-
ra. Os critérios para entrar eram não deixar de
estudar e ter idade compatível. Esses alunos vi-
nham em dois períodos: manhã e tarde, não
ficavam no semi-internato. O senhor Aguiar
estava sempre muito atento. Uma vez ele che-
gou lá e disse: “Esses alunos que saem daqui
vão para onde?” Respondi: “Eles vão para ca-
sa.” “E eles saem daqui sem comer nada?”
“É, eles vão para a casa.” “A partir de
hoje, eles vão comer no restaurante.”

Marcos Antônio Nalio

“

”

que abriu mão de executar direta-

mente os programas, passando a

apoiar financeira e tecnicamente as ini-

ciativas de governos, entidades civis e

empresas a ela conveniadas.

Outra modificação da refor-

ma educacional de 1971 foi o

aumento do número de maté-

rias obrigatórias em todo o

território nacional, acabando

com a liberdade dos estabe-

lecimentos e sistemas esta-

duais de introduzirem ou-

tras disciplinas. O núcleo

comum passou a ter dez

conteúdos específicos:

Língua Portuguesa, em

Comunicação e Expressão;

Geografia, História e Orga-

nização Social e Política do

Brasil, em Estudos Sociais; Ma-

O curso Auxiliar de Enfermagem oferecido pela
Fundação Bradesco, era ministrado no
Hospital, conhecido como Gastroclínica, em
São Paulo (SP), na década de 70

abaixo

Almir Pessoa César e seu irmão Airton 
em Aparecida do Norte (SP), em 1948



A comemoração do Dia Nacional de
Ação de Graças, naquela época, era

um evento muito importante. Vinha um co-
reógrafo, artistas, era uma coisa muito bem
produzida. E sempre acontecia um fato muito
interessante: era no campo de futebol; até dez
para o meio-dia, o tempo podia estar fechado,
mas quando dava meio-dia, que era hora da
apresentação, abria o sol. Eu vivi. Era verdade,
mesmo, tanto é que muitas coreografias eram
montadas com guarda-chuva, não só porque
ficava bonito, mas porque ia ser necessário. E
o seu Amador Aguiar, nesses encontros de
Ação de Graças, passava por todas as crian-
ças. Para nós professoras, Nossa Senhora! Se
ele pudesse, ele punha um tapete de diaman-
tes. Ele adorava a Fundação Bradesco, dizia
que era um sacerdócio e que, se ele
pudesse, o mundo seria só de escolas. 

Ocyara Almeida 
dos Santos

“

temática e Ciências Físicas e Biológicas,

em Ciências; e Educação Física, Artística,

Educação Moral e Cívica e Programas de

Saúde, em Práticas Educativas.

Acompanhando as novas orientações

pedagógicas, Amador Aguiar continuava

a perseguir o objetivo de criar escolas

melhores para os brasileiros, especial-

mente nas regiões mais carentes do país.

Animado com os resultados obtidos em

Osasco e em Conceição do Araguaia, ia

criando as bases necessárias para a con-

solidação das escolas da Fundação Bra-

desco como exemplos de ensino gratuito

e de qualidade.

Em 1968, foi ampliado o ensino bási-

co na Cidade de Deus e, a partir da déca-

da de 70, a Fundação Bradesco implan-

tou o Cetag – Centro de Treinamento em

Artes Gráficas – com o objetivo de forne-

cer capacitação profissional a jovens es-

tudantes na área gráfica. A exemplo das

demais iniciativas da Fundação Brades-

co, oferecia a seus alunos uniformes, ali-

mentação, assistência médica e odonto-

lógica. Jovens entre 14 e 16 anos, de

diversas partes do país, chegavam à Ci-

dade de Deus onde permaneciam em re-

gime de internato durante seis meses,

64 Educ a r pa r a o Fu t u ro

com aprendizado em horário integral, re-

cebendo estadia completa, assistência

médico-odontológica, vestuário e lazer.

Concluindo o curso, retornavam às suas

cidades habilitados profissionalmente.

Em 1972, a primeira turma era com-

posta por 10 alunos das capitais de Ma-

naus, Belém, São Luís, Teresina e Fortale-

za que participaram de um estágio,

durante quatro meses, na Cidade de Deus,

onde se especializaram em Técnica de Ma-

nutenção de Máquinas de Escritório.

O Grupo Escolar Embaixador Assis

Chauteaubrind, também em 1972, passou

a oferecer o técnico de 2o grau voltado pa-

ra a profissionalização, como o pioneiro

curso de Programação de Computadores

além do curso de Técnico Assistente em

Administração de Empresas e Turismo. O

primeiro representava uma verdadeira re-

volução no ensino. A escola de Osasco

também contava com o curso de Datilo-

grafia, que passou, em poucos anos, a ser

ministrado em outras unidades.

O curso intensivo de Auxiliar de En-

fermagem – junto ao Hospital Professor

Edmundo Vasconcelos – também era

oferecido com vistas a criar oportunida-

des de trabalho.

”
O Instituto de Moléstias do
Aparelho Digestivo e Nutrição,
Gastroclínica, só passou a
funcionar plenamente em 1971.
Laudo Natel e o médico
Edmundo Vasconcelos 
(em primeiro plano) ao lado 
de autoridades durante a
inauguração do hospital

página ao lado

Amador Aguiar e alunos da
Fundação Bradesco comemoram
o Dia Nacional de Ação de
Graças. Cidade de Deus. 
Osasco (SP), década de 80
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para os alunos do 3o ano do Ensino Médio,

resultou na produção de um CD-Rom.

Informédio jornal produzido pelos alu-

nos do Ensino Médio. Traz entrevistas,

assuntos da atualidade, dicas de leitura.

Flúor: Amigo ou Inimigo? alunos do En-

sino Médio discutiram benefícios e ma-

lefícios do elemento. Recebeu prêmio de

melhor projeto na categoria Ciências

Exatas e da Terra é concedido pelo IPT

(Instituto de Pesquisas Tecnológicas),

em  2004.

Da árvore ao papel conscientização dos

estudantes sobre os cuidados com o

meio ambiente; conhecimento da Mata

Atlântica, consumo e reciclagem.

Flores e Cores na Praça educação ambien-

Nossas Escolas

Escola de Ensino Fundamental 
e Médio, Educação Profissional de
Jovens e Adultos Embaixador Assis
Chateaubriand
Osasco (SP)

Início das atividades em 29 de junho de 1962

Principais projetos
Jornal do Pré professores e alunos da pré-

escola editam publicação que trata de as-

suntos cotidianos, curiosidades, ecologia,

entrevistas e mantém uma seção de in-

tercâmbio que envolve estudantes de di-

ferentes escolas.

Arte no Muro utilizando a técnica do mo-

saico, alunos e professores embelezam o

meio ambiente escolar, trabalhando meios

de intervenção urbana a partir da arte

educativa.

Viagem ao Centro da Terra estudantes

constroem narrativas verbais e não ver-

bais sobre a viagem que fariam ao centro

do planeta, utilizando conceitos científi-

cos aprendidos com pesquisa para recon-

tar a história geológica do mundo através

de ilustrações.

O que Dizem as Carrancas estudo sobre

as carrancas do rio São Francisco com

objetivo de estudar a relação entre o ho-

mem e os rios e desenvolver a sensibili-

dade para elementos pertencentes à cul-

tura brasileira.

Visitando os Anos Dourados através da
música estudo do período da Ditadura

Militar com objetivo de desenvolver aná-

lises críticas.

Física no Parque aplicação das leis da Fí-

sica, na prática, a partir da observação do

funcionamento dos brinquedos em um

parque de diversões.

Redescobrindo São Paulo estudo histórico

a respeito do município de São Paulo en-

volvendo visitas a monumentos, locais de

interesse histórico e pesquisas. Voltado

Escola Assis Chateubriand, primeira unidade 
da Fundação Bradesco, localizada na Cidade de
Deus. Osasco (SP), 2005

tal, preservação de patrimônio público e

espaços coletivos, voltado para alunos da

3a série da Educação Infantil.

Missão Marte desenvolvido por alunos

da Unidade I, recebeu o 3o lugar na cate-

goria pesquisa no 1o Campeonato Lego

de Robótica Educacional “First Lego

League Brasil”, promovido pela Johnson

& Johnson, em 2004.

O Mundo Gira, Giram os Modos do
Olhar premiado no V Prêmio Arte na

Escola Cidadã para Professores, promo-

vido pelo Instituto Arte na Escola – Fun-

dação Iochpe, em 2004.

Os jovens encontram na Fundação Bradesco, 
as perspectivas de um futuro melhor. 
Osasco (SP), 2004



Você Pode Estar Comprando Gato por Le-
bre Aprenda como não Ser Enganado –

projeto que recebeu o Prêmio TV Globo,

em 2005.

Água É Vida Lavagem a Vapor – recebeu

o Prêmio Sebrae-SP e Cietec (Centro En-

cubador de Empresas Tecnológicas), em

2005.

Práticas de Leitura e Contos, (Re) contos
e Manulengos premiados durante a reali-

zação do Prêmio Victor Civita, Professor

nota 10, em 2001.

Free Access – Cuara Brasil equipe forma-

da por alunos da Unidade I, conquistam

o segundo lugar na categoria Pesquisa

Científica, no FLL – Campeonato Mun-

dial de Robótica, realizado em Atlanta,

nos Estados Unidos, disputa que envol-

veu 16 países e 83 equipes e foi realizada

em abril de 2006.

trumentos simples para determinação

local da precipitação, umidade, direção e

velocidade do vento, pressão atmosférica

e radiação solar, utilizando os conheci-

mentos adquiridos nas aulas de Ciên-

cias, Educação Ambiental e Geografia.

Água e Saúde – desenvolvido por alu-

nos dos ensinos fundamental e médio,

em parceria com a Cosampa (Compa-

nhia de Saneamento do Pará) e popu-

lação local. Teve objetivo de analisar a

água consumida no município, comba-

ter o desperdício e propor soluções pa-

ra a poluição.

Escola de Educação Básica 
e Profissional Ministro Jarbas
Gonçalves Passarinho
Conceição do Araguaia (PA)

Início das atividades em 2 de setembro de 1971

Principais projetos
Povos Karajá: conhecendo, interagindo e

propondo ações – envolvendo alunos de 5a

a 8a séries foi criado para conhecer a cultu-

ra e as condições materiais de vida do povo

indígena Karajá, da aldeia Maramanduba,

em Santa Maria das Barreiras (PA)

Matemática Divertida – Aprendendo com
Jogos criado para ensinar a disciplina

através de brincadeiras infantis.

Estação Meteorológica na Escola – leva

os alunos a construírem e utilizarem ins-

Alunos de Conceição do Araguaia (PA)
desenvolvem projeto de análise das águas do 
Rio Araguaia, 2004

Trabalhos sobre robótica, desenvolvidos pelos
alunos da escola de Osasco I (SP), participam de
campeonatos internacionais e exposições nacionais

Crianças da Fundação Bradesco aprendem a
importância da higiene bucal. Conceição do
Araguaia (PA), 2004

Alunos da escola Assis Chateaubriand demonstram
o projeto “Você pode estar comprando Gato 
por Lebre” na Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia Criatividade e Inovação (FEBRACE).
São Paulo (SP), 2005
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Escola de Ensino Fundamental e
Médio, Educação Profissional de
Jovens e Adultos Dr. Dante Pazzanese
Canuanã (TO)

Início das atividades em 5 de julho de 1973

Principais projetos
Clube de Leitura Amigos do Livro criado

por alunos da 5a série do ensino funda-

mental com a finalidade de incentivar a

leitura, despertar o senso de coletividade

e de responsabilidade.

Os Ângulos a Nossa Volta alunos desen-

volvem atividades de fotografia, filma-

gem e entrevista com profissionais da es-

cola e com índios Javaés, com objetivo

provocar reflexões a respeito da ocupação

geográfica, localização, natureza, con-

cepção do ser humano, vida, idéia do so-

brenatural, posse, trabalho, convivência

e relação de poder na comunidade. 

INY – Pluralidade Cultural procura inte-

grar os alunos de diferentes procedên-

cias culturais, índios de diversas tribos e

não-índios. Valoriza a cultura indígena,

ensina aos alunos não-índios mais sobre

ela e faz com que os alunos índios dêem

o valor devido às suas origens.

Quelocan – Quelônios de Canuanã ini-

ciado em 1998, o projeto estuda a vida de

tartarugas e tracajás que quase foram ex-

tintos, com a finalidade de conscientizar

moradores e alunos sobre sua importân-

cia no meio ambiente. A iniciativa rece-

beu o Prêmio Top de Ecologia, concedido

ADVB (Associação dos Dirigentes de

Vendas e Marketing do Brasil), em

2000; e os prêmios Super Ecologia 2003

e 2004, da revista Superinteressante, da

Editora Abril.

Em Busca da Brisa projeto que recebeu o

Prêmio Yale & Engeneering Association,

em 2004.

Baru: Produção de Plantas Nativas proje-

to onde seis mil mudas de árvores são

plantadas pelos alunos, 1.500 são trans-

plantadas nas áreas degradadas da mar-

gem direita do Rio Javaés e 3.500 mudas

no corredor ecológico (área que liga a ma-

ta ciliar à Floresta Mata Azul). O objetivo

desta atividade é criar consciência ecoló-

Vista aérea do internato de Canuanã (TO).
Alojamentos femininos recebem nomes de flores,
os masculinos nomes de pássaros

abaixo

Vista aérea da Ilha do Bananal, à esquerda, 
Rio Javaés e, à direita, da escola da Fundação
Bradesco de Canuanã (TO), em 2004



gica nos alunos, além de recuperar, pre-

servar e conservar as áreas degradadas.

GSR – Grupo de Saúde Rural alunos vo-

luntários participam, desde 2000, em

atividades que visam desenvolver práti-

cas preventivas na área de saúde e bem

estar, incentivar o desenvolvimento auto-

sustentável, fortalecer o sentimento de

cidadania e solidariedade entre a escola e

a comunidade.

De Bem com a Ilha desenvolvido em 2002,

contribui para o resgate histórico dos pro-

cessos de ocupação e desocupação da Ilha

do Bananal, provocando a formação de

consciência crítica e reflexiva dos alunos.

Nelore Puro de Origem desenvolvido pe-

los alunos do curso técnico em Agrope-

cuária foi desenvolvido para formar téc-

nicos capacitados a trabalhar com o

chamado gado de elite, dando oportuni-

dade para os estudantes praticarem mo-

dernas técnicas de reprodução, insemi-

nação, manejo e seleção dos animais. 

Salescan – Salvamento de Alevinos da Es-
cola de Canuanã iniciado em 1998, em a

finalidade de executar o salvamento de

alevinos e peixes próximos da escola, com

envolvimento de alunos, funcionários e

comunidades vizinhas, desenvolvendo

pesquisas sobre as espécies nativas e des-

pertando a consciência ambiental além

de palestras e oficinas para os pais dos

estudantes.

Alunos do curso técnico em Agropecuária.
Canuanã (TO), 2004

Colégio Presidente Emílio 
Garrastazu Médici 
Bagé (RS)

Início das atividades em 5 de março de 1974

Principais projetos
Amigos do Bairro pesquisa para levantar

os principais problemas que atingem o

bairro no qual se localiza a escola.

Saneamento ambiental estudos envol-

vendo vários níveis de educação. Pesqui-

sa ambiental, economia, patrimônio his-

tórico, entre outros.

Aproveitando as cinzas estudo dos im-

pactos ambientais causados pelas cin-

zas provenientes da Usina termelétrica

localizada no município de Candiota,

próximo a Bagé. O projeto foi finalista

do Prêmio Super Ecologia 2003 da re-

vista Superinteressante:

Mosaicos Geométricos trabalho com os ele-

mentos da forma, cores, perspectiva e polí-

gonos geométricos, voltado para estudantes

das 8as séries do Ensino Fundamental.

Nosso Brasil desenvolvimento do senti-

mento de cidadania e identidade realiza-

do por alunos da 1a série do Ensino Fun-

damental.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Registro (SP)

Início das atividades em 13 de agosto de 1974

Principais projetos
Cem Anos com Drummond realizado du-

rante a comemoração do centenário de

Carlos Drummond de Andrade. Os alu-

nos pesquisaram sobre a vida do autor,

leram suas obras e fizeram saraus com

suas poesias. 

Perigo Invisível análise ambiental do Rio

Ribeira de Iguape.

Pluralidade Cultural e a questão Indígena
fundamentos de sociologia, filosofia e

educação ambiental.

(Da esq. para a dir.) Roberto Luiz Leme Klabin,
presidente da Fundação SOS Mata Atlântica,
Laudo Natel e Lázaro Brandão, nas comemorações
pelo aniversário da unidade de Registro (SP) e
inauguração do viveiro SOS Mata Atlântica, em
agosto de 2003
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Escola de Educação Básica e
Profissional Professora Adélia 
Cabral Varejão
Laguna (SC)

Início das atividades em 26 de outubro de 1974.

Principais projetos
Preservação do Boto em Laguna desen-

volvido por alunos em parceria com a co-

munidade de pescadores locais. Recebeu

o Prêmio Top de Ecologia, concedido pe-

la ADVB (Associação dos Dirigentes de

Vendas e Marketing do Brasil), em 1999.

Cadê o Sapo? realizado para estudar o

meio ambiente e acompanhar o desen-

volvimento de alguns girinos, observan-

do-os em seu habitat.

Educação Patrimonial: Tambá-Ki – A Im-
portância da Preservação dos Nossos
Sambaquis realizado com objetivo de

mostrar aos alunos a noção de tempo

histórico e sua relação com as fontes his-

tóricas e a arqueologia.

Laguna, um Olhar Açoriano desenvolvido

com a finalidade de resgatar a coloni-

zação açoriana em Laguna (SC), envol-

vendo os alunos e a comunidade para a

preservação do seu patrimônio cultural.

Kuray Ouá (Renascer do Sol) estudo his-

tórico sobre os índios Mbyá Guarani, no

estado de Santa Catarina, discutindo di-

versidade cultural, respeito às diferenças,

cidadania e solidariedade.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Campinas (SP)

Início das atividades em 24 de abril de 1975

Principais projetos
Conhecendo o Corpo Humano iniciado

em 2003, voltado para alunos da 1a série

do ensino fundamental.

Projeto Lixo iniciado em 2004, envolve

as disciplinas de ciências e educação am-

biental. 

Em busca de soluções para a poluição e o
desmatamento na região da Fazenda Sete
Quedas projeto iniciado em 2004, tem

por objetivo conhecer os rios e a vege-

tação próximos da escola, avaliar qualida-

de do solo e da água, identificar fontes

poluidoras e os agentes responsáveis,

propor soluções técnicas para a poluição.

Foto na Lata: O Despertar da Realidade
abrangendo as matérias de Ciências,

Português, Matemática e Artes, fez com

que os alunos conhecessem mais sobre

a cidade em que vivem através da foto-

grafia.

Água teve como objetivo principal com-

preender a necessidade de conservação e

manejo dos recursos naturais, conside-

rando como objeto de estudo a água. A

intenção do projeto consistiu em abordar

o assunto de forma mais atraente, sem

se desviar da gravidade do problema.

Criou condições para o exercício da cida-

dania em relação à melhoria da qualida-

de ambiental e foi desenvolvido pelas 6a

séries do ensino fundamental.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Paragominas (PA)

Início das atividades em 27 de agosto de 1977

Principais projetos
Biodiesel: Uma Alternativa Energética Viá-
vel recebe o Prêmio Ricoh Desenvolvi-

mento Sustentável 2005 e menção honro-

sa no 48o Concurso Cientistas do Amanhã

do Ibecc/Unesco, também em 2005.

Teen News – Uma Proposta de Jornal Es-
colar recebe o Prêmio Yazigi, em 2005. 

Histórias de Hoje e Sempre – Mitos, Len-
das e Fábulas leva os alunos a ler contos de

Alunas aprendem sobre reflorestamento e 
proteção ambiental. Viveiro da escola de Campinas
(SP), 2006

abaixo

Alunos da escola de Paragominas (PA)
participaram da Feira Brasileira de Ciências e
Engenharia Criatividade e Inovação (FEBRACE) –
São Paulo (SP), 2005
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diversas origens e discutir sobre eles, levan-

tando questionamentos e comparações.

Hipertexto – Uma Proposta de Trabalho
com a Leitura Literária com objetivo de

aprimorar a leitura e a compreensão dos

textos através da interação da informação

do texto com as outras que eles recebe-

ram durante a vida.

Cuidando do Igarapé Paragominas desen-

volvido com a finalidade de conscientizar

os alunos e a comunidade da importância

da água para a vida e a importância de

despoluir e revitalizar o Rio Igarapé Para-

gominas.

Mecanismos Protótipo para Utilização de
Água Parada para um Sistema de
Roda d’Água projeto

que recebeu o Prêmio

Intel do Brasil de Incen-

tivo à Criatividade e Ino-

vação, em 2004.

Escola de Educação Básica e
Profissional Desembargador Pedro
Ribeiro de Araújo Bittencourt
Irecê (BA)

Início das atividades em 3 de setembro de 1977

Principais projetos
Calazar: é hora de eliminar! A Urbaniza-
ção da Leishmaniose alunos pesquisa-

ram sobre as principais causas desta

doença e como ela deve ser tratada, vi-

sando sua eliminação.

Lendo o Sertão com o objetivo de estudar as

obras dos escritores regionais, refletir sobre

a importância do resgate da literatura regio-

nal e como a realidade local foi retra-

tada por eles ao longo do tempo.

Estudo do Meio – Velho Chico cria-

do em 2002 para que os alunos

possam discutir e pesquisar so-

bre as condições do Rio São

Francisco.

Vozes da História realizado por

alunos da sétima série, o proje-

to teve como finalidade discutir

e construir a história através

da memória oral valorizando

e respeitando os moradores,

em especial, os mais velhos, do bairro on-

de se localiza a escola.

no alto, à direita

Redação de Altair Roberto 
de Lima, aluno da Fundação
Bradesco em Irecê (BA), datada
de 18 de dezembro de 1986

ao lado

Desenho de Altair Roberto de Lima,
ex-aluno da escola de Irecê (BA)

abaixo

Alunos da Fundação Bradesco aprendem sobre 
as tradições gaúchas. Gravataí (RS), 2004
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Colégio Fundação Bradesco 
Gravataí (RS)

Início das atividades em 24 de agosto de 1979

Principais projetos
Lixo Zero estudo ambiental sobre questões

do lixo urbano, que envolveu diversas dis-

ciplinas. Resultou na produção de material

informativo para ser distribuído à popu-

lação da cidade. O projeto esteve entre os

finalistas do Prêmio Super Ecologia 2003

da revista Superinteressante:



Comunidade Indígena: Vivência e Expres-
são Cultural projeto que trabalha a diver-

sidade cultural e conhece as culturas in-

dígenas das tribos Kaingang e Guarani.

Envolve alunos de diferentes níveis de

ensino e envolve diversos componentes

curriculares.

Ouvindo a Voz do Mundo Infantil desen-

volvido com objetivo de sensibilizar os

alunos quanto aos sons, fazendo com

que desenvolvessem sentido crítico para

as músicas que escutam no dia-a-dia.

Escrita de Contos em Duplas voltado pa-

ra estudantes da Educação Infantil, in-

centivou a leitura e desenvolveu a escrita. 

Estação Meteorológica projeto que rece-

beu o prêmio Mentalidade Marítima da

Marinha do Brasil, 3o lugar, na Febrace

(Feira Brasileira de Ciência e Engenharia

Criatividade e Inovação), em 2006

Controle de Iluminação de Emergência -

Prêmio Editora Saber, na Febrace 2006.

AGV: Automatic Guided Vehicle Prêmio

ESI-Amlat do Instituto Tecnológico

Mazatlán (Credencial para a 3a Feira Lati-

noamericana de Ciência Jovem da Milset),

durante a Febrace 2006.

Escola de Educação Profissional
Fundação Bradesco
Rosário do Sul (RS)

Início das atividades em 3 de maio de 1982

Principais projetos
Desenvolvimento da Bacia Leiteira proje-

to desenvolvido pelos alunos do curso de

Agropecuária em parceria com a prefei-

tura local, com a Associação dos Produ-

tores de Leite de Rosário do Sul e Emater

(Associação Riograndense de Empreen-

dimentos de Assistência Técnica e Exten-

são Rural) com objetivo de fazer um

diagnóstico da situação técnica dos pro-

dutores de leite da região.

Siscal alunos do curso técnico em Agro-

pecuária desenvolveram esse projeto com

objetivo de avaliar o Siscal – Sistema In-

tensivo de Suínos criados ao Ar Livre, im-

plantado no Brasil, na década de 80.

Fruticultura o projeto teve como objetivos

implantar uma unidade demonstrativa

para difundir tecnologia e propiciar aos

alunos práticas pedagógicas relacionadas

à fruticultura.

Escola de Educação Básica e
Profissional Embaixador Espedito 
de Freitas Resende
Teresina (PI)

Início das atividades em 6 de julho de 1982.

Principais projetos
A Fitoterapia na Promoção da Saúde com o

objetivo de levar o aluno a descobrir e a

compreender a importância das plantas

medicinais na melhoria da saúde humana.

Recebeu menção honrosa no 48o Con-

curso Cientistas do Amanhã do Ibecc/

Unesco, em 2005.

Reutilizar para Brincar – A Arte de Criação
alunos fazem brinquedos educativos a

partir de materiais recicláveis.

Feijão Nosso de cada Dia professores da

escola conseguem fazer com que o feijão

deixe de ser o alimento mais rejeitado,

mostrando aos alunos, nas aulas de

Ciências, a importância nutricional deste

alimento.

Adote uma árvore estudo do tema Biodi-

versidade despertou a curiosidade dos alu-

nos sobre a questão da preservação das

Alunos expõem seus projetos na Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia Criatividade e Inovação
(FEBRACE). São Paulo (SP), 2005

no alto, à direita

Alunos aprendem na prática a proteger e a
respeitar o meio ambiente. Campinas (SP), 2006
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áreas verdes do bairro Dirceu Arcoverde,

onde se situa a escola. Em parceria com a

Secretaria Municipal de Meio Ambiente,

se desenvolveram ações de arborização de

áreas devastadas do bairro.

Água – Fonte de Vida desenvolvido pelas 8as

séries do ensino fundamental, em 2004,

despertou a consciência crítica a respeito

dos problemas sócio-ambientais.

Escola de Educação Básica e
Profissional Professora Valentina 
de Oliveira Figueiredo
Jaboatão (PE)

Início das atividades em 13 de março de 1983.

Principais projetos
Uma Década com Getúlio alunos elabo-

raram uma revista contendo cadernos in-

formativos sobre saúde, educação, espor-

te, política e cultura na Era Vargas.

Alimentação Alternativa com objetivo de

ensinar aos alunos como se deve aprovei-

tar alternativamente os alimentos e a to-

talidade de seus valores nutricionais.

Nosso Bairro: Problemas e Soluções Re-
velados através da Estatística alunos rea-

lizam pesquisa com a comunidade do

bairro Vila Dois Carneiros, onde aplicam

questionário para levantar dados socioe-

conômico-culturais da comunidade. Com

estas informações, farão um quadro esta-

tístico para ser apresentado aos demais

alunos e à comunidade.

Os Brinquedos também têm História alu-

nos da educação infantil analisam os

brinquedos disponíveis hoje e suas se-

melhanças e diferenças com os de ge-

rações anteriores, a fim de comparar e

refletir sobre a noção de tempo.

Xururu iniciado em 2003, envolvendo es-

tudantes dos ensinos fundamental e mé-

dio, o projeto teve como finalidade traçar

um quadro sócio-econômico e histórico

da tribo Xururu, no começo do século 19,

analisando os anos 80, do século 20, co-

mo um marco de luta pela demarcação

das terras desse povo.

Escola de Educação Básica 
e Profissional Professora Maria
Antonieta Carneiro de Mello 
Itajubá (MG)

Início das atividades em 11 de abril de 1983.

Principais projetos
Frações no Cotidiano voltado para alunos

da educação de jovens e adultos do ensi-

no fundamental, no qual o conceito de

fração é construído a partir das referên-

cias encontradas em jornais, revistas, li-

vros, receitas culinárias, bulas de remé-

dio e em outras situações do cotidiano.

Aulas de Capoeira iniciativa que visa res-

gatar e preservar a identidade brasileira.

Bom de Pedal professores percebendo que

muitos dos alunos utilizam a bicicleta

como meio de diversão e transporte, de-

senvolvem o projeto com objetivo de

criar o hábito de autocuidado e respeito

às leis de trânsito.

Mãos à Terra projeto de educação am-

biental para alunos de 5a à 8a séries, com

o objetivo de despertar no aluno o inte-

resse pelo cultivo da terra e os valores éti-

cos para a preservação do meio ambiente

Escola de Educação Básica 
e Profissional Antonio Sanchez 
de Larragoiti Y Curdumi
Cacoal (CE)

Início das atividades em 10 de junho de 1983.

Principais projetos
Há discriminação contra o indígena? de-

senvolvido com a finalidade de sensibilizar

os alunos para as diferenças culturais e va-

lorização da pluralidade étnica e estreitar

as relações com os povos indígenas locais. 

As aulas de capoeira estimulam a atividade física 
e resgatam a importância da cultura brasileira.
Bodoquena (MT), 2004
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Alunas na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia
Criatividade e Inovação (FEBRACE), explicam
sobre análise de qualidade do tomateiro. São
Paulo (SP), 2005



Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
São Luís (MA)

Início das atividades em 26 de abril de 1984.

Principais projetos
Reciclar é Bom, Reduzir é Melhor alunos

visitam o Aterro Sanitário da Ribeira (lo-

cal onde é tratado o lixo doméstico pro-

duzido na cidade) e percebem que, além

da preocupação com a reciclagem, tam-

bém é preciso se cuidar da quantidade de

lixo produzida. 

Caramujo: Mostra Tua Cara alunos expõem o

seu trabalho para a comunidade e discutem

algumas precauções para evitar a contami-

nação pela água poluída e pela esquistosso-

mose, doença transmitida pelo molusco.

Comer é Conviver voltado para os alunos

da educação infantil com objetivo de es-

tudar o desenvolvimento histórico da ali-

mentação e fazer paralelo com os costu-

mes do presente.

Escola de Educação Básica e
Profissional Governador Janary 
Gentil Nunes
Macapá (AP)

Início das atividades em 2 de janeiro de 1985

Principais projetos
Dedinhos Verdes na Escola visa discutir a

relação entre o meio ambiente e a socie-

dade. Os alunos criam bonecos aromáti-

cos e brinquedos com materiais recicla-

dos com colaboração da comunidade lo-

cal e o Iepa (Instituto de Estudo e Pes-

quisa Tecnológica do Amapá).

Valorizando a Cultura Indígena desenvol-

vido em 2003, teve por objetivo conhecer

e estudar a diversidade cultural dos po-

vos indígenas do Estado do Amapá, em

especial, a etnia Waiãpi, localizada no

município de Água Branca do Amapari.

Preservar o folclore brasileiro através da música
é atividade do grupo cultural “A Serenata”,
formado por alunos da unidade de São João Del
Rei (MG). Foto de 2004

Preservar o folclore brasileiro através da música
é atividade do grupo cultural “A Serenata”,
formado por alunos da unidade de São João Del
Rei (MG). Foto de 2004

Foram envolvidos estudantes de todos os

níveis de ensino, inclusive dos cursos de

educação de jovens e adultos.

Escola de Educação Básica e
Profissional Dona Sinhá Neves
São João Del Rei (MG)

Início das atividades em 3 de março de 1985

Principais projetos
Turismo em São João Del Rei desenvolvido

por alunos das oitavas séries que pesquisa-

ram a história da cidade e criaram um ro-

teiro turístico em português e em inglês. 

A Serenata desenvolvido para que os alu-

nos tenham mais informações sobre a

serenata, uma das grandes manifes-

tações folclóricas brasileiras, com objeti-

vo de resgatá-la e preservá-la.
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Como os Professores Têm Idéias projeto

que recebeu o Prêmio Professor Nota Dez

– Professor do Ano 2004, pela professora

Maria da Conceição Rodarte Paiva.

Plantas com a finalidade de estudar a ca-

deia alimentar valorizando a diversidade

biológica que nos cerca. Voltado para alu-

nos da segunda série do ensino funda-

mental.

Cerrado em Imagens destinado a alunos da

oitava série do ensino fundamental, tem o

objetivo de conceituar o cerrado, identificar

os biomas da região e conhecer os impactos

dos problemas ambientais, além de des-

nvolver consciência crítica sobre o tema.

O Rio da minha Aldeia – Rio das Mortes
voltado para a segunda série do ensino

fundamental, tem por objetivo estudar a

importância dos rios para a sobrevivên-

cia dos seres humanos, estudar relações

entre o passado e o presente, pesquisar

As Cores do Passado faz parte de um

projeto maior, o “Pérola Irregular”, cujo

objetivo é estudar a herança barroca nas

diversas linguagens e na economia da re-

gião, bem como a influência do barroco

na urbanização de Minas Gerais. Esta

etapa tem como objetivo desenvolver a

técnica de pintura utilizada na cidade no

período barroco, passo a passo, e desper-

tar nos alunos uma sensibilidade para a

arte e a cultura.

A Ação dos Decompositores na Cadeia
Alimentar o foco é ensinar aos alunos co-

mo preparar um composto orgânico, uti-

lizando os conhecimentos adquiridos nas

aulas de Ciências, Educação Ambiental e

Geografia.

projetos de revitalização e despoluição do

Rio das Mortes.

Reciclar é a arte de reaproveitar organizar

campanhas pela reciclagem do papel,

apresentação e estudo de materiais reci-

cláveis e não-recicláveis para desenvolvi-

mento de conscriência ambiental.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Salvador (BA)

Início das atividades em 19 de março de 1985.

Principais projetos
Conhecendo a Floresta desenvolvido em

2001, realizou trabalho interdisciplinar,

com alunos da terceira série do ensino

fundamental, sobre as florestas brasilei-

ras, desde sua formação até o desmata-

mento que enfrentam nos dias de hoje.

Alunos descobrem que a história se encontra 
muito além dos livros didáticos. São João Del Rei
(MG), 2004 
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Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Manaus (AM)

Início das atividades em 13 de agosto de 1985.

Principais projetos
Mão à Obra, Sapolândia voltado para a

preservação do igarapé que corta o bairro

da Alvorada, onde se localiza a escola

Cerquinha no laboratório de tecnologia,

alunos criaram uma réplica do Bairro de

Sapolândia, ambiente pesquisado, e si-

mularam os problemas do lixo no perío-

do da cheia e da seca, utilizando sensores

para detectar os detritos jogados no iga-

rapé. A experiência levou-os a descobrir

que só os sensores não resolveriam o

problema. Criaram, então, cercas eletrô-

nicas onde são fixados sensores e siste-

mas de alarme para que o lixo possa reti-

rado pelos moradores locais e levado a

um depósito onde se faz a seleção para

reciclagem. O projeto ganhou, em 2003,

o prêmio Fucapi (Fundação Centro de

Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológi-

ca), CNPq de Tecnologia e o Lego-Dacta

de Incentivo à Pesquisa.

Horta: Verde que te Quero Verde onde

alunos aprendem um pouco mais sobre

o cultivo das hortaliças.

Escola como espaço de memória desen-

volvido pelos alunos da primeira série do

ensino médio, teve a finalidade de criar

condições de diálogo entre as concepções

de ensino da escola indígena e não indí-

gena, analisando os componentes curri-

culares da escola da Fundação Bradesco e

da escola Waimiri-Atroari, de uma aldeia

indígena.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Bodoquena (MS)

Início das atividades em 10 de abril de 1986.

Principais projetos
Preservação e Conservação da Flora e da
Fauna Pantaneira monitora trecho de

226 quilômetros entre Miranda e Co-

rumbá, identificando atropelamentos de

animais e destruição do meio ambiente.

Formas Geométricas Planas e Espaciais –
Conceitos e Classificações desenvolvido

Apresentação de teatro sobre o folclore e
tradições do Amazonas. Manaus (AM), 2004

Aula sobre a importância da preservação do
Pantanal Matogrosense. Bodoquena (MS), 2004
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para que alunos da 5a série do ensino

fundamental aprendessem geometria

observando objetos do dia-a-dia, como

caixas de sabão em pó, rolo de papel hi-

giênico e frascos de perfumes. 

Cultura Indígena a partir desse projeto,

foi criado o Portal Indígena, que permite

a todos os alunos da Fundação Bradesco

visitas virtuais às aldeias indígenas da re-

gião, com objetivo de valorizar, junto à co-

munidade escolar, a cultura destes povos.

Inseminação artificial em suínos desen-

volvido pelos alunos do curso técnico em

Agropecuária, objetivou melhor manejo

reprodutivo e sanitário do rebanho, pro-

moção de ganho genético e formação de

técnicos capacitados na utilização da

técnica.

Mudas Nativas executado pelos alunos do

curso técnico em Agropecuária teve por

finalidade colher e disseminar sementes

florestais nativas, a fim de iniciar progra-

mas de florestamento e reflorestamento.

Foram produzidas novas mudas, orienta-

das e realizadas seleção de espécies e foi

possível cooperar com pesquisas e proje-

tos de conservação e preservação do meio

ambiente. A iniciativa foi premiada, em

2003, na 46a edição do Cientista do Ama-

nhã, prêmio promovido pelo Ibecc (Ins-

tituto Brasileiro de Ensino em Cursos

Empresariais) e Unesco.

Reaproveitamento dos recursos hídricos
realizado pelos estudantes do curso téc-

nico em Agropecuária teve o objetivo a

reutilização da água das piscinas da esco-

la para a criação de peixes, o desenvolvi-

mento de conhecimentos práticos e a

conscientização sobre a otimização dos

recursos hídricos. O projeto foi finalista

na 2a Febrace (Feira de Ciências e Enge-

nharia) realizada na Universidade de São

Paulo, em março de 2004.

Cultivo de Hortaliças também realizado

pelos integrantes do curso técnico em

Agropecuária objetivou aprimorar conhe-

cimentos técnicos sobre a qualidade dos

produtos, avaliar produtividade e observar

desenvolvimento de algumas culturas.

Girolando realizado pelos estudantes do

curso técnico em Agropecuária teve a fi-

nalidade de formar técnicos para traba-

lho com esse tipo de gado bovino, padro-

nizando o rebanho, visando aumento da

produção leiteira e racionalização das

pastagens.

Sexualidade voltado para os estudantes da

educação infantil ao ensino médio, o pro-

jeto teve como finalidade orientar, educar,

oferecer subsídios para a formação pes-

soal e social dos alunos, além de ampliar

espaços esclarecimento de dúvidas e le-

vantamento de novas questões.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Ceilândia (DF)

Início das atividades em 12 de outubro de 1986.

Principais projetos
Todos contra a Fome alunos levantam di-

versas possibilidades para acabar com a

Curso de técnico agropecuário,
oferecido pela Fundação Bradesco 
em Bodoquena (MS), em 2004

Escola da Fundação Bradesco em Ceilândia,
(DF), em foto de 2004
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A Geometria das Embalagens alunos anali-

sam a geometria de várias embalagens de

produtos utilizados no cotidiano, obser-

vando consumo, desperdício e conseqüên-

cias na economia e no meio ambiente.

Água: um bem de consumo ameaçado
pelas atividades humanas realizado por

estudantes do Ensino Médio teve como

finalidade conscientizar a comunidade

escolar a partir de reflexões sobre os pro-

blemas do meio ambiente, conhecer di-

ferentes realidades locais e regionais e

estudar o mapa hídrico do Brasil.

Reciclar é legal e solidário envolvendo vá-

rias disciplinas e alunos das 5as séries, o

projeto visou conscientizar a comunida-

de escolar a respeito do consumo racio-

nal dos recursos ambientais, do controle

do desperdício e o desenvolvimento de

posturas preservacionistas e solidárias.

Seda: belo, colorido e mágico fio da vida
desenvolvido por professores de várias

disciplinas, levou os alunos a entenderem

mais sobre o produto e o ciclo da vida.

fome e, com a comunidade, fazem uma

oficina sobre como construir uma horta

doméstica e  alimentação alternativa.

Trabalho e Desenvolvimento Humano alu-

nos discutem questões relativas ao funcio-

namento do mercado de trabalho e os cri-

térios para a escolha de uma profissão.

Recicleducando desenvolvido com a fina-

lidade de estimular valores, atitudes e

comportamentos voltados à minimização

de resíduos e a adoção de práticas am-

bientalmente corretas.

Água – Fonte de Vida voltado para alunos

da segunda série do ensino fundamen-

tal, tem por objetivo trabalhar a impor-

tância da água para a vida no planeta sen-

sibilizando a comunidade escolar para os

cuidados contra o desperdício.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Paranavaí (PR)

Início das atividades em 16 de março de 1987.

Principais projetos
Reflorestamento das Matas Ciliares alu-

nos conscientizam a população a preser-

var o Rio Suruquá, que fica próximo à es-

cola, e incentivam a prefeitura local a

ajudar em seu reflorestamento. 

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Rio de Janeiro (RJ)

Início das atividades em 16 de março de 1987.

Principais projetos
Desvendando a Cidade alunos visitam pon-

tos históricos da cidade e discutem as

principais transformações urbanas ocorri-

das desde sua ocupação.

Ser Negro, sem Preconceito projeto que

abrange diversas disciplinas e se insere

na matéria A História e Cultura Afro-Bra-

sileira

Água: a maior riqueza que um ser huma-
no pode ter projeto de educação ambien-

tal premiado com o 3o lugar, em março de

2006, durante a realização da Febrace

(Feira Brasileira de Ciência e Engenharia

Criatividade e Inovação), na categoria Ciên-

cias Biológicas.

Meio ambiente através do reaproveita-
mento dos alimentos realizado por alu-

nos da segunda série do ensino funda-

Escola da Fundação Bradesco no
Rio de Janeiro (RJ), 2001
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A relação de confiança entre educador e aluno 
é um dos pilares da Fundação Bradesco. 
Escola de Paranavaí (PR)



mental com objetivo de pesquisar formas

de reaproveitamento dos alimentos, de-

senvolver solidariedade, identificar regras

de higiene e envolver a família como par-

te da comunidade escolar.

Em busca de uma baía melhor projeto de

monitoramento ambiental da Baía de

Guanabara com a participação de alunos

do ensino médio.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Própria (SE)

Início das atividades em 6 de abril de 1987.

Principais projetos
Conheça a comunidade Kariri-Xocó loca-

lizada em Porto Real, no estado de Ala-

goas, a aldeia serviu como cenário para

o estudo das relações entre índios e

não-índios proporcionando integração

entre alunos, envolvendo as disciplinas

de Matemática, Ciências, Biologia e Por-

tuguês.

Escola de Educação Básica e
Profissional Professora Valentina 
de Oliveira Figueiredo
Garanhuns (PE)

Extensão

Início das atividades em 10 de outubro de 1988.

Principais projetos
Sanidade do Rebanho Leiteiro desenvol-

vido pelos alunos do curso técnico em

Agropecuária, o projeto teve o objetivo de

aprimorar conhecimentos sobre o assun-

to e oferecer possibilidade de pesquisa e

troca de informações.

Controle de ervas daninha alunos do cur-

so técnico em Agropecuária estudam o

problema para propor soluções a serem

disseminadas entre técnicos da região.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Maceió (AL)

Início das atividades em 22 de fevereiro de 1989.

Principais projetos
De Olho na Energia educadores trabalham

com os alunos do Telecurso 2o Grau ma-

neiras de economizar energia para que

as gerações futuras.

Parada de Ônibus: Tecnologia e Acessibi-
lidade projeto que recebeu o Prêmio

Symphony, na Febrace 2006.

Reforma Agrária alunos discutem a situa-

ção da terra no Brasil desde 1500, com o

objetivo de formar cidadãos críticos e

cientes dos problemas brasileiros vividos

atualmente e suas raízes no passado.

Alagoas, Nossa Terra projeto desenvolvi-

do em 1999, teve o objetivo de resgatar

auto-estima, conhecer o patrimônio his-

tórico, político e cultural, aprender, valo-

rizar, amar e preservar os elementos de

identidade dos estudantes alagoanos.

Índio – retrato da nossa História desen-

volvido por alunos da sexta-série do ensi-

no fundamental, envolveu diversas disci-

plinas e objetivo valorizar e conhecer a

cultura dos índios Xucuru-Kariri, de

Palmeira dos Índios.

Leitura na Escola iniciado em 1999 cria

condições necessárias para que os alunos

possam atuar como leitores conscientes,

adquirindo mais fluência e domínio no

uso da linguagem escrita e oral, através de

leituras e produções escritas, treino grada-

tivo e sistematizado das dificuldades.

Animais da Fauna Brasileira tem a finali-

dade de ampliar o conhecimento dos alu-

nos sobre os animais, identificar caracte-

rísticas básicas e comuns entre eles,

estabelecer relações entre homens e ani-

mais e organizar e socializar os conheci-

mentos adquiridos.

Lixo: esse problema tem solução o projeto

de educação ambiental iniciado em 1997

tem a função de valorizar atitudes de pro-

teção dos ambientes e da diversidade bio-

lógica dando tratamento adequado aos

resíduos orgânicos e não-orgânicos produ-

zidos pela escola e pela comunidade.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Natal (RN)

Início das atividades em 22 de fevereiro de 1989.

Principais projetos
Arte Popular A Descoberta de uma Iden-

tidade Cultural – desenvolvido para es-

tudar a cultura potiguar e do bairro

Felipe Camarão, no qual se localiza a es-

à direita

Aluna da escola da Fundação Bradesco 
ensina sobre impacto ambiental, durante 
a FEBRACE 2005

à direita

A cidadania é fortalecida a partir da valorização
sociocultural do aluno. Natal (RN), 2004
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cola. O objetivo é conhecer o contexto

sociocultural do aluno para reconhecer

uma identidade cultural e social que dê

ao indivíduo embasamento para sua for-

mação cidadã.

Levantamento florístico do Bairro de Feli-
pe Camarão realizado por estudantes do

segundo ano do ensino médio, tem fun-

ções de pesquisa e desenvolvimento da

consciência ambiental nos moradores vi-

zinhos à escola. Os alunos também fa-

zem pesquisa sobre a água que abastece

o bairro, desde sua fonte, sua qualidade,

até a forma como que é utilizada com ob-

jetivo de conscientização sobre a sua im-

portância e contra o desperdício.

O Futuro é Agora ações de consciência am-

biental desenvolvida pelos alunos de vários

níveis de ensino junto à comunidade.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
João Pessoa (PB)

Início das atividades em 1o de março de 1989.

Principais projetos
Pense bem, Lixo não É Lixo lançado em

2002, voltado para a questão ambiental e

desenvolvido com alunos da educação

infantil.

O Mundo das Pipas projeto dos alunos

da segunda série do ensino fundamen-

tal, inspirado no quadro “Meninos Brin-

cando com Pipas”, de Cândido Portinari.

As crianças aprendem sobre a história

das pipas e como montá-las.

De Olho no Crescimento desenvolvido

com o objetivo de mostrar aos alunos a im-

portância dos alimentos para nossa saúde.

Pense bem, Lixo não é Lixo alunos fazem

uma extensa pesquisa sobre o lixo, perce-

bem a importância de seu reaproveitamen-

to e fazem oficinas sobre como reciclá-lo. 

Qualidade Fisiológica de Sementes do
Feijão projeto premiado com o 5o lugar na

47a edição do Cientistas do Amanhã do

Ibecc/Unesco – Comissão SP, em 2004.

Escorpiões: Conhecer para Entender rece-

be, em 2004, o Prêmio Embrapa.

Techno House projeto que recebe o 3o lu-

gar, na categoria inovação, e Prêmio

Symphony durante a Febrace 2005; e prê-

mio de melhor projeto na área de Ciên-

cias Óticas e Engenharia, concedido em

Desenvolvimento da consciência ecológica
por meio da análise do meio ambiente
local são atividades dos alunos da unidade
de Natal (RN)
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bovino, propiciar aos alunos momentos de

pesquisa e atividades práticas.

Frango de corte também desenvolvido pe-

los alunos do curso técnico em Agrope-

cuária com objetivo de acompanhar as fa-

ses de crescimento do frango de corte e

ampliar os conhecimentos dos alunos na

área avícola.

2005 pela Sociedade Internacional para

Engenharia Ótica. 

Análise de Qualidade do Tomateiro iniciati-

va premiada pela Intel do Brasil, em 2005.

Nosso parque ecológico estudo sobre a

Mata Atlântica desenvolvido em 2004.

Paisagem e moradia: uma questão de ci-

dadania – desenvolvimento de consciên-

cia social e ambiental na comunidade es-

colar e de entrono.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Feira de Santana (BA)

Início das atividades em 1o de janeiro de 1990.

Principais projetos
Capineira Alternativa para o Semi-Árido de-

senvolvido pelos alunos do curso técnico

em Agropecuária com finalidade de acom-

panhar a implantação do capim-elefante e

avaliar sua capacidade como alternativa pa-

ra suporte na alimentação animal, propor-

cionar alimentação balanceada ao rebanho

Apresentação do “Nosso Parque Ecológico”,
projeto desenvolvido pelos alunos de Paragominas
(PA), visando sensibilizar a comunidade para a
preservação da área remanescente da Mata
Atlântica, em 2005

Alunas do ensino técnico em Agropecuária. 
Feira de Santana (BA), década de 2000

Escola de Educação Básica e
Profissional Dr.Ronaldo Young
Carneiro da Rocha
Vila Velha (ES)

Início das atividades em 1o de fevereiro de 1990.

Principais projetos
A Estética da Guerra: Conflitos e Guerras
na História com objetivo de mostrar que

há diversos tipos de conflitos sociais e

que todos que estão incluídos neste pro-

cesso têm responsabilidade sobre ele. 

Ler e Escrever: Uma Competência Liber-
tária para desenvolver nos alunos leitura

crítica dos anúncios publicitários e das

reportagens de revistas e jornais.

Trash Fashion – Arte e Criatividade Geran-
do Soluções solução para o lixo encontra-

da pelos alunos no sentido de transfor-

má-lo em roupas, seguindo o estilo da

pop art. No final do projeto, os alunos fa-

zem um desfile com as peças de roupas

criadas.

Música e Cultura alunos da sexta à oitava sé-

ries discutem diversos temas ligados à socie-

dade através de letras de músicas. Ao final,

fazem uma grande apresentação musical.

Cultivo e Reintrodução de Orquídeas em
Restinga projeto que recebeu o 2o lugar

no Prêmio Ecologia 2005, do Governo

do Estado do Espírito Santo, em 2005. 
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Contando e Aprendendo com os Índios
Tapebas alunos da 7a série do ensino

fundamental realizaram o censo estatís-

tico desses indígenas fixados na aldeia

da Ponte, às margens do Rio Ceará. O le-

vantamento dos dados estatísticos e cul-

turais visava estabelecer um plano de

ação para promover melhoria de vida en-

tre eles.

Lendo e Escrevendo Fábulas alunos tra-

balham leituras, pesquisas e discussões

envolvendo as categorias de produção,

reprodução e autoria, além de jogos.

Segurança Alimentar e o Combate ao Des-
perdício – Pensar Global para Agir Local
projeto que se classificou em 3o lugar no

Prêmio Jovem Cientista do Futuro do

CNPq, da Gerdau e da Fundação Roberto

Marinho, realizado no ano de 2004.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Pinheiro (MA)

Início das atividades em 4 de abril de 1990.

Principais projetos
Redescobrindo e Valorizando a História
de Pinheiro projeto que recebeu o Prê-

mio Rodrigo Melo Franco de Andrade,

concedido pelo Iphan (Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Nacional),

em 2005.

Autoconhecimento para o Autocuidado
projeto premiado no concurso “Ao Pon-

to”, do Canal Futura e da Schering do

Brasil, em 2004.

Rio Pericumã: Beleza em Perigo projeto

que recebeu o Prêmio Intel Internacio-

nal 2004.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Caucaia (CE)

Início das atividades em 9 de abril de 1990.

Principais projetos
Índios Tapeba: Vencendo Preconceitos pro-

jeto realizado para que os alunos conheçam

a cultura indígena sem discriminação.

Revivendo na Escola o Tempo dos Festi-
vais projeto que promoveu o lançamento

do Festival da Canção, com objetivo de

rever as manifestações artísticas como

forma de expressão social.

Escola em Cena realizado por alunos da 8a

série do ensino fundamental, visando co-

nhecer o escritor cearense José de Alencar

e refletir sobre a importância de sua obra

para a história.

Respeito à diversidade e promoção da
integração social também estão presentes 
na escola de Caucaia (CE)
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Escola de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental Embaixador 
Assis Chateaubriand
Osasco (SP)

Unidade II

Início das atividades em 16 de fevereiro de 1992

Principais projetos
Arte no muro desenvolvido em parceria

com a Unidade I – alunos e professores

embelezam o meio ambiente escolar, tra-

balhando com mosaicos e meios de inter-

venção urbana a partir da arte educativa.

Da árvore ao Papel projeto que visa o de-

senvolvimento da consciência para ações

de preservação do meio ambiente, conhe-

cer a Mata Atlântica, identificar funções

de um viveiro de mudas nativas da Mata

Atlântica, conhecer a história e a origem

do papel e fazer uso do processo de reci-

clagem.

Flores e Cores na Praça desenvolvido no

biênio 2003/2004, envolveu alunos e pro-

fessores da terceira série do Ensino Fun-

damental com objetivo de desenvolver

nos educandos a capacidade de reflexão e

ação sobre o meio ambiente.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Marília (SP)

Início das atividades em 1o de março de 1994.

Principais projetos
Eficiência dos Tagetes Patula no controle
de Nematóides nematóides são vermos

presentes nos solos de ampla distribuição

geográfica que dificultam a absorção de

água e nutrientes. O projeto tem o objetivo

de avaliar um controle natural desse pa-

rasita fazendo o cultivo dos Tagetes Pa-

tula (conhecido como “cravo-de-defunto)

em canteiros. Foi inscrito no 46o Prêmio

Cientistas do Amanha, realizado em 2003.

Educação Ambiental – Coleta de pilhas e
baterias desenvolvido com objetivo de

criar consciência ecológica na comunida-

de escolar e sociedade em geral. Criou

postos de coleta e encaminhamento devi-

do do material recolhido.

Educação Ambiental – Coleta de Lixo co-

leta e reciclagem do lixo produzido na

própria unidade escolar.

Uma viagem de férias atividade que se ori-

ginou na aula de Geografia e transforman-

O trabalho em equipe está registrado no
mosaico que decora o muro da Unidade I da
Fundação Bradesco em Osasco (SP)

Ambiente interno da Unidade II da Fundação
Bradesco. Osasco (SP), década de 2000
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do-se num texto elaborado coletivamente

pela classe. O roteiro de uma viagem com

descrição e particularidades dos lugares tor-

nou-se um recurso didático, utilizado para

a elaboração de uma representação gráfica

pelos alunos. Importante para desenvolver

várias representações para que os alunos

possam compreender a Cartografia como

meio de comunicação e quantas relações

existentes na paisagem podem ser apreen-

didas e mais, resgatadas na vivência escolar.

Diversidade Cultural: A Aquarela Cultural
Brasileira a escolha deste recorte partiu

do interesse manifestado pelos alunos

em pesquisar a origem de suas famílias.

Foram analisadas a diversidade cultural

existente na sociedade, a tolerância e con-

vivência pacífica, de aprender a respeitar

essa diversidade, característica do Brasil.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Cuiabá (MT)

Início das atividades em 13 de março de 1995.

Principais projetos
LixAção projeto desenvolvido com objeti-

vo de diagnosticar a produção do lixo na

unidade escolar e no bairro do Jardim

Vitória. Seleção do lixo e reciclagem fo-

à direita

Aluna da Escola de Cuiabá (MT) na década de 90

Estudo preliminar do projeto de arquitetura da
unidade de Marília (SP), construída em 1994

abaixo

Pátio interno da escola de Marília (SP), 
em 2006



ram os resultados práticos apresentados,

além do desenvolvimento de reflexão so-

bre questões ambientais.

As Comunidades Indígenas e as relações
com a sociedade envolvente com a finali-

dade de respeitar e valorizar a diversida-

de cultural, estudar e conhecer a cultura

dos índios Xavante, educar contra o pre-

conceito e a discriminação.

Fauna Silvestre no Meio Urbano desen-

volvido para conscientizar alunos, fun-

cionários e moradores dos bairros do

Jardim Vitória, Florianópolis e Novo Pa-

raíso quanto a conservação da fauna sil-

vestre no meio urbano. 

Colégio Fundação Bradesco
Aparecida de Goiânia (GO)

Início das atividades em 1o de fevereiro de 1999.

Principais projetos
Gente Boa projeto que teve início em 1999

com finalidade de resgatar a auto-estima de

adolescentes com dificuldades específicas.
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Escola de Aparecida de Goiânia (GO),
em 2001

no alto

Estudo preliminar do projeto de
arquitetura da escola em Aparecida de
Goiânia (GO), construída em 1999

Rádio na Escola: Vivenciando o Letramento
desenvolvido por alunos da 3a série do en-

sino fundamental. Por ele, os estudantes

operam uma emissora de rádio, observam

as diferentes formas de linguagem e suas,

além de refletirem sobre a importância e a

diversidade da comunicação.

A Água que Bebemos iniciativa que foi

participou do Prêmio Jovens Cientistas

dos Estados Membros da OEA (Organi-

zação dos Estados Americanos), promo-

vido pelo Conselho Interamericano para

o Desenvolvimento, da OEA, em 2004.

O homem e a água projeto premiado du-

rante a realização do Prêmio Victor Civita,

Professor nota 10, de 2001.
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Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Rio Branco (AC)

Início das atividades em 8 de fevereiro de 2001.

Principais projetos
Se essa Praça Fosse Minha... alunos se

mobilizam para reivindicar, junto à

Prefeitura Municipal, a humanização de

uma área pública de lazer que se localiza

perto da escola e entre alguns conjuntos

habitacionais. Inseridos no projeto eles

fazem cartas e comunicativos conscienti-

zando a sociedade a preservar a cidade e

discutir a noção de espaço, natureza e

urbanização.

Escola de Educação Básica e
Profissional Fundação Bradesco
Boa Vista (RR)

Início das atividades em 6 de fevereiro de 2003.

Principais projetos
Caranã vivo proporcionar o resgate da his-

tória do igarapé Caranã, incentivar a pre-

servação e conservação dos mananciais

que constituem a bacia do Rio Branco, re-

duzir o nível de degradação do ecossiste-

ma em estudo, incentivar a pesquisa.

Anna Pata projeto de educação indígena

para valorizar a cultura local, em especial

a dos índios Macuxi, que herdaram o no-

me anna pata, que significa “nossa terra”.

Escola de Educação Básica 
Fundação Bradesco
Osasco (SP)

Unidade III – Jardim Conceição

Início das atividades em 15 de março de 2004.

Principais projetos
Combate ao tráfico de animais Silvestres
projeto realizado em parceria com o Co-

mando de Policiamento Ambiental da

Polícia Militar de São Paulo, entre agos-

to e dezembro de 2004. Os alunos fo-

ram incentivados a participar de uma sé-

rie de atividades com objetivo de cons-

cientizar a população para a preservação

ambiental.

Clube da Árvore – arborização do entorno
da escola desenvolvido em 2004 envol-

veu alunos de quinta a oitava séries do

Ensino Fundamental com objetivo de

criar consciência ambiental, estabelecer

valores associados ao meio ambiente, per-

cepção de responsabilidades, discutir di-

retrizes para um projeto de arborização,

expandir participação para a comunidade

e realizar parcerias.

Escola do Jardim Conceição. Osasco (SP), 2005

Espaços amplos são destinados à 
socialização dos alunos da escola Jardim
Conceição em Osasco (SP), 2005



rar para ter uma unidade em cada Estado

brasileiro. Amador Aguiar dizia que a

educação poderia ser feita em qualquer lu-

gar e continuava a priorizar as localidades

mais carentes. Sua estratégia era chegar

às regiões da fronteira agrícola usando in-

centivos fiscais para levar a pecuária e as

novas tecnologias ao interior do país, on-

de havia maior insuficiência de recursos.

Assim nasceram fazendas como a Rio Ca-

pim, no Estado do Pará, Bodoquena, no

Mato Grosso do Sul e Canuanã, na Ilha do

Bananal, estado do Tocantins, numa das

portas de entrada da região amazônica.

A Ilha do Bananal está situada entre

os Estados de Tocantins e Mato Grosso,

cabendo sua jurisdição a Tocantins.

Conta com uma área de aproximada-

mente 2 milhões de hectares, sendo

considerada a maior ilha fluvial do

mundo e um dos mais importan-

tes santuários ecológicos do Bra-

sil, designada Patrimônio da

Humanidade desde 1953. Lá

se instalam as comunidades

indígenas dos Ava-Canoei-

ros e Javaés. 

O Instituto de Moléstias do Aparelho

Digestivo e Nutrição teve sua pedra fun-

damental lançada em 1952, por meio do

sonho do médico Edmundo Vasconcelos.

O hospital só funcionaria plenamente

em 1971, dois anos depois de Amador

Aguiar assumir a presidência da insti-

tuição. Foi graças a seu empenho que a

Gastroclínica, como ficou conhecido o

instituto, ganhou impulso, se equipou e

se transformou, em pouco tempo, num

dos mais modernos e importantes hospi-

tais de São Paulo.

Nesse mesmo ano, em novembro, por

iniciativa de Amador Aguiar, é comemo-

rado, pela primeira vez, por alunos e pro-

fessores da Fundação Bradesco, o Dia de

Ação de Graças, data religiosa celebrada

anualmente, na quarta quinta-feira do

mês de novembro.

Com o passar dos anos, as comemo-

rações ganharam intensidade e se reali-

zavam em todas as unidades do país. Na

Cidade de Deus, o evento era transmiti-

do por emissoras de televisão.

Havia a sensação de muito por fazer e

a Fundação Bradesco começou a se prepa-

O seu Amador se empolgou muito
com a escola e acredito que ele se sen-

sibilizou porque era uma região muito isolada,
sem escola mesmo. Ele foi abrindo espaço pa-
ra mais alunos, crescendo, aumentando, mais
residências e alojamentos. Ele criou aquela es-
trada até o rio, e o Bradesco construiu outra
estrada aqui, as pontes, trouxe energia e foi
melhorando. Depois ele mandou antena para-
bólica para as escolas, aqui para Canuanã,
Paragominas, para a Fazenda Capra, que é
em Conceição do Araguaia, para Gurupi e
construiu a unidade de saúde, em 88.

Quando eu cheguei, a escola era bem pe-
quena, em torno de 180 alunos aproximada-
mente.

O dia-a-dia era, mais ou menos como ho-
je: entrava às 7 saía às 11, entrava às 13 saía às
17; depois você ia para casa ou ficava com a
meninada ali no pátio, no galpão. Eles coloca-
vam uma radiola, um toca-disco e tinha mui-
ta música do Pará. Os carimbós. A
molecada adorava dançar o carimbó.

João Moreira de Mello

no alto

Alunas se apresentam na comemoração do Dia
Nacional de Ação de Graças.  Cidade de Deus.
Osasco (SP), 1985

“

”
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acima, à esquerda

Preparar os jovens para o exercício pleno da
cidadania e dar-lhes oportunidades de trabalho
são as metas maiores da Fundação Bradesco.
Aluno da escola de Bodoquena (MS), em 1986

Indígenas da aldeia Avá-Canoeiro, alunos da
escola de Canuanã, atravessando com seus pais
o rio Javaés. Canuanã (TO), 2006

Ainda hoje, do município de Formo-

so do Araguaia até a vila de Canuanã, on-

de está a escola-fazenda da Fundação

Bradesco, são 60 quilômetros em estra-

da sem pavimentação. A entrada na ilha

é dificultada pelas estradas precárias e as

restrições do Ibama e da Funai. Entre ou-

tubro e março, durante o período das

chuvas, cerca de dois terços do território

permanecem inundados.

O projeto de implantação da escola

naquela localidade distante era completa-

mente inovador: por ser internato – a

primeira nesse modelo da Fundação Bra-

desco –, a unidade poderia aproveitar

não só os horários da sala de aula, mas

outros períodos com atividades que se-

riam incorporadas ao currículo do aluno.

A Fundação Bradesco conseguiu autori-

zação para fazer o curso de primeiro

grau em seis anos. Aproveitando a expe-

riência de campo: o aluno tinha quatro
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horas em sala de aula e duas horas de ati-

vidade de campo, obrigatórias. 

A escola de Canuanã, denominada

Doutor Dante Pazzanese, foi inaugurada

em 7 de maio de 1973, com estrutura pa-

ra atender mil alunos. Na época de sua

construção, pertencia ao Estado de Goiás

e até conquistar sua auto-suficiência,

principalmente em alimentação, os gê-

neros alimentícios eram enviados pela

Matriz, em Osasco. O internato oferecia

alimentação, todo o apoio médico, odon-

tológico e ambulatorial. 

Nossos ex-alunos transformaram
suas vidas e a vida aqui da região.

Um dia desses, nós tivemos um encontro de
alunos egressos aqui na escola. O pessoal
vem de fora trocar experiências, falar com os
alunos. A gente esteve conversando com um
peãozinho e aí o menino disse que trabalha
no Incra e está no último ano de Agronomia.
Ele falou assim: “Seu Rui, hoje se nós tivésse-
mos o poder, todos nós, ex-alunos, alguns ex-
funcionários da escola de Canuanã, e a capa-
cidade de nos unir em torno de um objetivo,
ninguém nos segurava”. Concordo. Dá para
mudar pelo menos o Estado de Tocantins e
Mato Grosso, onde temos os maiores
índices de ex-alunos. 

Rui Moura Gonçalves

“

”

Na foto superior, vista aérea da escola de 
Canuanã que foi o primeiro internato da 
Fundação Bradesco. Canuanã (TO), 1973

abaixo

As atividades esportivas fazem parte do 
currículo pedagógico da Fundação Bradesco, 
que visa a formação integral dos seus alunos.
Canuanã (TO), 2004

página ao lado

Vista aérea da escola de Canuanã, mais de 
33 mil metros quadrados de área construída,
localizada no município Formoso do Araguaia
(TO), 2004
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A natação é uma das práticas
esportivas oferecidas pela escola de
Canuanã (TO), 2004
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do biodigestor, e padaria – cuja produção

atingia 3 mil unidades por dia. Na área

externa, conta com um pomar que abriga

mais de 5 mil árvores frutíferas, com a

estação de tratamento de esgoto – a pri-

meira do Estado –, granjas, pasto e ou-

tros equipamentos.

Canuanã é uma escola sempre em

crescimento, seu espaço inicial aumen-

tou mais de dez vezes, nos últimos anos.

Desenvolve parceria com a Universidade

de Tocantins para a pesquisa de pasta-

gens, cultivo de milho, arroz e tomate,

numa região que quase não tem vínculos

com o Brasil urbano. Freqüentemente,

as crianças chegam à escola sem ne-

nhum contato com o mundo moderno,

não conhecem rádio, televisão, telefone,

jornais nem mesmo lápis e cadernos.

Os primeiros 86 alunos chegaram

desconfiados. Para atendê-los, foram de-

senvolvidas apostilas que contemplavam

o ensino formal adaptado às necessida-

des e à realidade que viviam. 

Nos primeiros tempos, a comunica-

ção com a Matriz, em Osasco, se dava por

meio de rádio somente entre 9 e 15 horas,

diariamente. Quando havia interferência

de outros aparelhos da região era neces-

sário desligar e aguardar novo horário. 

Dez anos depois de inaugurada, a es-

cola atendia sua capacidade máxima e

sua iniciativa, pioneira no Brasil, leva-

va ao coração do país ensinamen-

tos sobre uso de biofertilizantes,

aproveitamento de energia solar,

filosofia de desenvolvimento re-

gional e preservação do meio

ambiente. Consolidara-se como

um moderno centro educacional:

nos mais de 33 mil m2 de área cons-

truída, contavam-se 24 salas de aula,

biblioteca, salas ambientes de educa-

ção para o lar, ambulatório médico-

dentário, alojamentos, lavan- deria in-

dustrial – que fazia a manutenção de

2 mil peças por dia –, marcenaria e

oficina mecânica, área para pesquisa

e desenvolvimento da tecnologia

no alto 

A integração entre as comunidades locais de
Canuanã e as aldeias indígenas é uma das ações
sociais da Fundação Bradesco. Canuanã (TO), 2004

abaixo

A relação afetiva entre educador e educando está
presente nas escolas da Fundação Bradesco.
Canuanã (TO), 2004
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Eu gostei de todas as escolas da Fun-
dação Bradesco, mas considero Ca-

nuanã uma referência, porque está lá na fa-
zenda, é completamente diferente. Eu gosto
muito da escola de Propriá, em Sergipe, e
também de Conceição do Araguaia.

Cada escola tem uma historinha: Canua-
nã tem particularidades, você acaba conhe-
cendo a história de pais, mães, tios; em Bo-
doquena, você vai na escola, encontra uma
criança, dá um carinho, participa da vida de-
las; Ceilândia, Cacoal, Porto Velho, Natal,
Rio de Janeiro, todas as escolas têm suas his-
tórias e me sinto bem por poder regis-
trar parte delas nas fotos que tiro.

Clodoir de Oliveira”

“

A Fundação Bradesco incentiva a criatividade
e valoriza a diversidade de seus alunos.
Canuaña (TO), 2004

A informática é uma importante ferramenta
de ensino da Fundação Bradesco. 
Canuanã (TO), 2004

página ao lado

Na Fundação Bradesco, os alunos aprendem 
a importância do trabalho coletivo. Canuanã
(TO), 2004

A escola usa a criatividade como ponte

entre os dois mundos a fim de ampliar os

horizontes do conhecimento sem causar

choques culturais. Não por acaso, três per-

sonagens do folclore da região freqüen-

tam as salas de aula: Nego Preto, Paroema

e Boto servem de elo entre professores e

alunos e mantém a tradição da escola em

criar oportunidades de realização pessoal

e profissional para seus alunos.



Ainda em 1973, com recursos repas-

sados pelo Top Club Bradesco, a Funda-

ção se instalava em Santa Catarina. Em

16 de junho, foi lançada a pedra funda-

mental da escola de Laguna, que seria

inaugurada em outubro do ano seguin-

te com a denominação de Escola de

Educação Básica e Profissional Profes-

sora Adélia Cabral Varejão, numa

homenagem à primeira pro-

fessora do então governador

do Estado, Colombo Ma-

chado Salles.

O território onde se lo-

caliza a cidade de Lagu-

na, em 1494, serviu de

referência ao Tratado de

Tordesilhas, acordo entre

Portugal e Espanha que

dividia as terras descober-

tas na América.

No final do século 19,

tornou-se o principal ponto

de abastecimento de carvão

para o centro do país, perío-

do no qual passou a receber

imigrantes italianos, ale-

mães e poloneses, incremen-

tando seu desenvolvimento. 

A cidade é a terceira mais antiga do

Estado, tombada pelo Patrimônio His-

Educar é abrir caminhos. O educa-
dor que consegue construir sonhos,

abrir caminhos, fazer com que as pessoas
pensem em possibilidades, se realiza.

Educação é fundamental pra qualquer ci-
dadão, desde o presidente até o mais humilde
trabalhador, todos passaram pela educação,
até o Papa passou. E a Fundação Bradesco
tem sido a porta de salvação para milhares
de crianças que começam ali, morando nu-
ma palafita, num alagado, lá em Alagoas,
em Salvador, em Laguna, Irecê, onde a esco-
la está espalhada. Ingressa na Fundação, vai
construindo, na verdade, a sua vida,
o seu futuro. 

Carlos Zacarias de Paula Neto

“

”

à esquerda 

Espaço de aprendizagem além das salas de aula.
Aula de preservação dos botos. Laguna (RS), 1999

abaixo

Estimular a criatividade da criança é um dos
princípios de todas as unidades da Fundação
Bradesco

página ao lado

Valorizar as tradições e culturas locais são diretrizes
da Fundação Bradesco para suas 40 unidades.
Alunas aprendem renda de bilro em Laguna (RS),
década de 90
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tórico Nacional, e guarda registros im-

portantes da Revolução Farroupilha – co-

mo o Museu Anita Garibaldi – além de

preserva casarios coloniais.

Localizada no bairro Magalhães, a no-

va unidade tinha, inicialmente, capacida-

de para atender 350 alunos, numa área de

mais de 9 mil m2 e foi fundamental para

a modificação de seu entorno, até então,

uma pequena localidade de pescadores,

na chamada barra de Laguna. Logo as ca-

sas de madeira foram substituídas pelas

de alvenaria, as ruas de chão batido, ga-

nharam asfalto e nas proximidades insta-

laram-se supermercados, farmácias, lojas

e prestadores de diversos serviços.

Na década de 90, os alunos da escola

de Laguna desenvolveram um intenso

trabalho de conscientização da popula-

ção local para a preservação dos botos da

lagoa de Santo Antônio. Por meio de

abaixo-assinado conseguiram transfor-

mar a iniciativa em lei.

Alunos durante aula de piscicultura. 
Laguna (RS), em 1981

Aprendizado e diversão caminham juntos
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A Pecplan foi pioneira na vinda de
tecnologia, de técnicos de ensino pa-

ra as escolas, porque não tinha nada. As uni-
versidades formavam veterinários, mas não
tinham a parte prática. A Fundação foi
quem sustentou toda essa parte de gado, de
melhoramento genético. Veio o trabalho de
transferência de embriões, que se fazia no
mundo afora, e a Pecplan entrou nisso, mon-
tou seus laboratórios em Uberaba, começou
a formar gente, fez os primeiros trabalhos de
divulgação de embriões aqui, abrimos o mer-
cado americano. Hoje há fertilização in vitro.
Toda essa técnica moderna nasceu
com a Fundação Bradesco.

João Cariello de Moraes Filho

“

”

A Fundação Bradesco cumpria, nas

localidades aonde se instalava, uma fun-

ção muito maior do que os limites da

própria escola. Animada pelo espírito

empreendedor de Amador Aguiar ia fa-

zendo com que suas atividades se am-

pliassem cada vez mais.

Em março de 1974, surge a Pecplan –

Pecuária Planejada como um departa-

mento da Fundação Bradesco especializa-

do em genética e reprodução animal, vol-

tado à orientação para o melhoramento de

rebanhos de corte e leite. Cinco anos de-

pois, na Fazenda Sete Quedas, em Campi-

nas, São Paulo, e na Central de Tecnologia

de Sêmen, em Uberada, Minas Gerais,

mais de 700 técnicos em Genética e Re-

produção Animal eram treinados.

A Pecplan possuía diversos centros

de treinamento para a formação de inse-

minadores e, no final dos anos 80, havia

formado mais de 26 mil técnicos, inclu-

sive alguns vindos do exterior. Suas

unidades estavam aparelhadas

para processamento de sêmen

e desenvolvimento de pes-

quisas para inseminação arti-

ficial de bovinos, ovinos,

eqüinos e bubalinos e seus

cursos tinham duração de 40

horas semanais para turmas

de 15 alunos, que rapidamente

ingressavam no mercado de

trabalho. Integrava a Asbia –

Associação Brasileira de Inse-

minação e teve participação fun-

damental no transporte de ni-

trogênio, indispensável para o

processo, aos lugares mais dis-

tantes do Brasil. Desenvolveu um

núcleo de formação de rebanho na

escola de Canuanã, em Tocantins, e ou-

tro na escola de Bodoquena, no Ma-

to Grosso do Sul. Todas as pesquisas

eram feitas pelos alunos que chega-

ram ao padrão PO, Puro de Origem.

Em 1996, a empresa foi adqui-

rida pela empresa ABS – Ameri-

can Breeders Service, grupo norte-

americano, um dos principais líderes

desse mercado no mundo.

Aula de inseminação artificial para os alunos da
Pecplan – Pecuária Planejada, em um dos seus
diversos centros de treinamento, na década de 80

à direita

Ilustração do livro da Pecplan – Pecuária
Planejada, na década de 80
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Em 1974, a Fundação Bradesco chega

a Registro, cidade do Vale do Ribeira. A

região, localizada ao sudoeste do Estado

de São Paulo, concentra importante con-

junto de comunidades quilombolas (po-

vos descendentes de escravos), povos in-

dígenas, caiçaras (habitantes do litoral) e

pequenos produtores rurais, notadamen-

te de origem japonesa. Abriga a maior

vegetação remanescente da Mata Atlânti-

ca do Brasil e, naquela época, apesar de

estar localizada no caminho entre duas

capitais importantes – São Paulo e Curi-

tiba –, a falta de escolas era acentuada e

privava de oportunidades suas crianças e

jovens, em geral, filhos de agricultores.

Assim, a escola foi inaugurada ofere-

cendo os cursos de 1o e 2o graus para estu-

dantes da zona rural e cidades vizinhas,

com currículo adaptado às necessidades

regionais, incluindo o ensino de artes in-

dustriais, educação para o lar, além de hor-

tas e granjas. Numa área de pouco mais

de 16 mil m2, hoje desenvolve hoje cursos

educação infantil e fundamental, ensino

profissionalizante e educação profissional

básica, voltados para a comunidade. 

Vista aérea da escola de Registro (SP), na 
década de 70, início de sua atuação na região 
do Vale do Paraíba

abaixo

O estímulo à criatividade e a valorização 
do  trabalho do aluno são compromissos da 
Fundação Bradesco

página ao lado

A amizade é um importante valor incentivado 
pela Fundação Bradesco

Nessa mesma época, o Conselho Fe-

deral de Educação propunha a elaboração

de leis que contivessem normas e proce-

dimentos para a implantação de progra-

mas dirigidos às populações em idade

pré-escolar. Recomendava que fossem

buscadas novas fontes de recursos finan-

ceiros para subvencionar a educação pré-

escolar, o que a Fundação Bradesco já fa-

zia desde sua inauguração.
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O ciclo de construções de escolas, em

1974, ainda se completaria com a inaugu-

ração da Escola Presidente Emílio Garras-

tazu Médici – presidente da República,

àquela época –, em Bagé, no Rio Grande

do Sul, que já nascia com capacidade pa-

ra atender até 600 alunos no 1o grau.

Eram seis salas de aula, sala de orientação

educacional, laboratório de ciências, sala

para artes industriais, enfermaria, e praça

de esportes com duas quadras completas.

Ao completar 30 anos, a escola de Bagé

contabilizava a formação de mais de 1.500

alunos no 2o grau/ensino médio. Mais de

12 mil exemplares de livros didáticos, para-

didáticos, literatura infanto-juvenil e clássi-

cos diversos se encontravam no acervo de

sua biblioteca. O laboratório de informática

possuía 25 computadores de última gera-

ção e acesso à internet, usada como articu-

ladora para os diversos projetos escolares.

Um moderno Laboratório de Ciências,

inaugurado em 2003, proporcionava aos

alunos a experimentação necessária para a

construção dos principais conceitos da área

de Ciências Exatas e suas tecnologias.

abaixo

Amador Aguiar (terceiro, da esq. para a dir) 
recebe autoridades para a inauguração da escola
Presidente Emílio Garrastazu Médici, em Bagé
(RS), 1974

página ao lado

Aprender pela experiência é uma das metas
pedagógicas da Fundação Bradesco que 
equipa suas escolas com modernos laboratórios 
de ciências

Nas bibliotecas da Fundação Bradesco, alunos
descobrem o prazer da leitura
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O banco havia comprado a fazenda,
que tinha 230 alqueires, e os departa-

mentos da empresa estavam se deslocando,
funcionários levavam seus filhos, havia casas,
e essas crianças eram nossos alunos. Havia a
comunidade dos arredores, crianças pobres
que moravam no Reforma Agrária, Saltinho,
bairros rurais. E eram essas crianças que vi-
nham com a pureza da criança da zona rural,
que eu não conhecia. O que me encantava era
a criança levar de presente uma florzinha do
jardim, um pedaço de queijo que a mãe fez. 

Em 77, na metade do ano, a escola abriu o
curso supletivo para adultos, funcionários do
Bradesco que não tinham concluído o Ensino
Fundamental. Eram marceneiros, pedreiros,
eletricistas que estavam construindo as obras
da fazenda. Fui professora, à noite, para essas
turmas. Foi uma experiência fantástica traba-
lhar com os adultos, dar instrumento para es-
ses trabalhadores poderem ter melhor desem-
penho no trabalho e até melhorar a
condição dos seus filhos na escola. 

Ana Luisa Restani

“

”

Em meados da década de 70, quando

as escolas da Fundação Bradesco já aten-

diam mais de quatro mil alunos por ano

nas seis unidades instaladas em diferentes

Estados brasileiros, foi inaugurada a Esco-

la de 1o Grau Fazenda Sete Quedas, instala-

da no Km 89,5 da Rodovia Anhangüera,

em Campinas, interior de São Paulo.

A cidade de Campinas surgiu na pri-

meira metade do século 18 como um

bairro rural da Vila de Jundiaí, localizado

nas margens de uma trilha aberta por

paulistas que queriam chegar nas recém-

descobertas minas dos Goiases. O povoa-

mento teve início com a instalação de

um pouso de tropeiros erguido em meio

a pequenos descampados, em uma re-

gião de mata fechada, o que impulsionou

o desenvolvimento de várias atividades

de abastecimento.

No mesmo período, fazendeiros proce-

dentes de Itu, Porto Feliz, Taubaté chega-

ram à região buscando terras para instalar

lavouras de cana e engenhos de açúcar,

utilizando-se da mão-de-obra escrava. Foi

por força e interesse destes fazendeiros

que o bairro rural do Mato Grosso se

transformou em Freguesia de Nossa Se-

nhora da Conceição das Campinas do Ma-

to Grosso, em 1774; depois, em Vila de

São Carlos, em 1797, e em cidade de Cam-

pinas, em 1842, período no qual as planta-

ções de café já suplantavam as lavouras de

cana e dominavam a paisagem da região. 

A Fundação Bradesco investe nas atividades
esportivas, pensando no desenvolvimento 
integral dos seus alunos. Campinas (SP), 2006



Em 1975, um amigo comentou sobre
a escola da Fundação Bradesco e eu

resolvi conhecer o lugar. Sabe quando você
vai e alguma coisa te diz que aquilo tem fu-
turo? Tinha futuro; não era naquele momen-
to, porque era distante, era barro, era terra,
era poeira, mas esse era o meu caminho.

Na Fazenda Sete Quedas, o Bradesco
criou uma estrutura no mesmo estilo da Ci-
dade de Deus. Tinha a marcenaria, o setor
de transporte, casas para os funcionários,
gráfica. O seu Amador não queria depender
de ninguém. Ia inaugurar a agência tal,
saíam vários caminhões, com tudo: marce-
neiro, equipamentos. Tudo o que tinha nu-
ma agência era feito lá. Era a segun-
da Cidade de Deus.

Alecio Gianinni

“

”

Com a crise da economia cafeeira, a

partir da década de 1930, Campinas assu-

miu uma fisionomia mais industrial e de

serviços, passando a concentrar uma po-

pulação mais significativa, constituída de

migrantes e imigrantes, que chegavam

atraídos pela instalação de um novo par-

que produtivo e pelas grandes rodovias

em construção – Via Anhangüera, (1948),

Rodovia Bandeirantes (1979) e Rodovia

Santos Dumont (década de 1980). 

Novos bairros próximos às fábricas

foram implantados sem infra-estrutura

urbana e somente conquistaram melhor

condição de urbanização entre as déca-

das de 1950 a 1990.

Instalada numa área de mais de 200 al-

queires, a Fazenda Sete Quedas era consi-

derada a “segunda Cidade de Deus”, visto

que algumas seções do Bradesco lá se alo-

jaram. Na área se encontravam a Marcena-

ria, o Arquivo-Geral, o Centro Regional de

Serviços, residências para funcionários e o

Centro de Treinamento e Formação – Cen-

trefor, que foi inaugurado em 1976.

Em 1980, com a implantação do 2o

grau com especialização em Técnico de

Administração de Empresas, seguidos

depois por cursos técnicos em Eletrônica

e Processamento de Dados, a unidade de

Campinas ampliou sua capacidade e cor-

Espaços amplos harmonizados com a natureza,
conceito presente na arquitetura da escola de
Campinas (SP), 2006

abaixo

Tecnologia e diversão caminham juntas na
Fundação Bradesco. Campinas (SP), 2006
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respondeu ao crescimento acelerado da

região. Seus formandos rapidamente en-

contravam colocação no crescente mer-

cado de trabalho.

Em 31 anos de existência, a escola de

Campinas desenvolve vários trabalhos

educativos, compreendendo projetos

distribuídos por todas as séries, com te-

mas atuais que levam à formação da ci-

dadania. Além disso, a escola oferece à

comunidade cursos de Empreendedoris-

mo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar

Contábil e Financeiro, Auxiliar de De-

partamento Pessoal e Vendas, Colorime-

tria, Auxiliar de Cabeleireiro, Cortes de

Cabelo, Penteados, Arte em Biscuit, Pin-

tura Country Americana, Macramé, Fu-

xico e Amarradinho, Arranjos de Natal,

Eletricidade e Eletrônica, Digitação, In-

formática Básica, Montagem de Micro-

computadores e Informática para Defi-

cientes Visuais. Alunos no viveiro de Campinas (SP), inaugurado
em 21 de setembro de 2005 

Aula de ginástica, desenvolvida na escola 
de Campinas (SP), 2006
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Na Fundação Bradesco, o aluno encontra em todos
os ambientes, uma oportunidade de aprender
ainda mais. Campinas (SP), 2006



A fazenda era muito grande, e tinha
“n” atividades lá dentro. Além da

Fundação Bradesco existia uma vila de, mais
ou menos, umas 220 casas de dois, três dor-
mitórios bem estruturadas, para os próprios
empregados do banco e das empresas coliga-
das. Existia a cooperativa, que, na verdade
era um supermercado, um ambulatório,
com médico e enfermeiro, 24 horas; o depar-
tamento de transporte; existia essa Digilab,
que era um parque fabril de montagem de
computadores, terminais para o Bradesco; o
arquivo geral e toda essa parte de compensa-
ção de cheques, processamento do FGTS,
além de dois prédios chamados que
eram do Centrefor.

Fábio Massahiro Kosaka

“

”
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Aos alunos formandos do ensino mé-

dio, a escola também oferece o curso

Técnico em Informática, cujo currículo

possibilita o desenvolvimento de uma

visão completa dos processos para análi-

se e desenvolvimento de sistemas, proje-

tos de implantação de redes, bem como

projetos para a internet e websites. A

maior parte desses alunos atua no mer-

cado de trabalho que a cidade e a região

oferecem.

Em 1975 também foi inaugurada a

Escola de 1o Grau Rural de Uberaba, em

Minas Gerais. Seus primeiros 35 alunos

dedicavam-se às atividades formais e ao

curso de inseminação artificial, voltado

para o aprimoramento da pecuária. Dez

anos depois, a escola atendia 600 jovens.

O cenário da consolidação das ativi-

dades da Fundação Bradesco ganha, em

1976, um novo componente. É criado o

Centrefor – Centro de Treinamento e

Formação Profissional como uma divi-

são da Fundação Bradesco, voltado para

a integração dos funcionários do banco e

Alunos da Fundação Bradesco no curso Técnico 
em Informática. Campinas (SP), 2006

abaixo

Denise Aguiar, diretora-adjunta da Fundação
Bradesco, inaugura o Centro de Informática 
em Campinas (SP), 
em 2005



O Centrefor tinha uma atuação mui-
to grande, e nós planejávamos junto

com o banco. Vinham pessoas de todo o Brasil
para Osasco. O banco, na década de 80, tinha
essa visão. Você tinha que trazer todo mundo
para cá para os treinamentos. O Rio de Janei-
ro também tinha uma estrutura, assim como
algumas diretorias regionais. Agora, toda a for-
matação saía daqui, porque daqui emanam as
diretrizes para todas as localidades. 

A exemplo do banco, a Fundação Brades-
co também é assim: daqui saem os princí-
pios, os objetivos. Naturalmente, adaptando-
se a escola à sua realidade, mas os
parâmetros saem da matriz.

Zuleica Ferreira Passini

“

”

outras empresas às diretrizes e à filoso-

fia da organização. As atividades se ini-

ciaram na Cidade de Deus e, em 1986,

eram 22 unidades de treinamento em 16

Estados brasileiros, com destaque para

as unidades de Nova Odessa e Guaratin-

guetá, no Estado de São Paulo, além de

40 cursos voltados para preparação de

profissionais. 

O Centrefor contava com estúdio pró-

prio para TV, salas de aula, suporte para

elaboração do material didático necessá-

rio tais como apostilas, filmes e revistas. 

Na Fundação, fui instrutor de artes
gráficas de 1971 até 1982. Depois fui

para a administração. Foi quando me envolvi
com o trabalho do Centrefor e da Pecplan.
Eles tinham um objetivo muito claro para as
comunidades. Tanto que o treinamento tinha
até “cenário”. Eram criadas uma agência
bancária, um escritório e um comércio, am-
bientes montados para ensinar como
desenvolver as atividades na prática.

Marcos Antônio Nálio

“

”
Para a Fundação Bradesco, brincar também 
faz parte do aprendizado
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no alto

Máquina de impressora offset, utilizada 
no curso de Tecnologia Gráfica da FICT –
Formação Inicial e Continuada de 
Trabalhadores, oferecido pela Fundação 
Bradesco. Cidade de Deus. 
Osasco (SP), 2005
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Educação construída por todos. Cidade de Deus,
Osasco (SP), década de 90 
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O município de Paragominas, às por-

tas da região amazônica, recebeu, em

agosto de 1977, uma nova escola da Fun-

dação Bradesco com capacidade para

atender a 720 alunos, em 1.200 m2 de

área construída, com seis salas de aula,

dependências para artes industriais, en-

fermaria, biblioteca, laboratório e qua-

dra de esportes. Dois anos depois, era

criada a escola rural do Rio Capim, na

mesma localidade.

Paragominas, abreviação do nome

dos Estados do Pará, Goiás e Minas Ge-

rais, teve sua colonização efetivada por

camponeses que chegaram à região an-

tes da construção da rodovia Belém-Bra-

sília, no final da década de 50. O municí-

pio obteve autonomia política em 1965,

durante o governo de Jarbas Gonçalves

Passarinho e na época da construção das

escolas estava em franco desenvolvimen-

to, principalmente no que se referia a ati-

vidade da pecuária extensiva. 

Uma equipe de profissionais da Matriz,

em Osasco, se deslocou para Belém do Pa-

rá a fim de selecionar funcionários, orien-

tadores e direção entre os profissionais da

capital do Pará, que ficava distante em cer-

ca de 400 quilômetros de Paragominas. 

A primeira escola da Fundação Bra-

desco na região Nordeste teve lugar no

sertão baiano, em setembro de 1977, com

O esporte como complemento à educação
também é valorizado nas atividades da Fundação
Bradesco. Alunas da escola de Paragominas (PA),
década de 80

abaixo

Aluno na atividade de artes industriais, na escola
de Paragominas (PA), década de 80



a instalação da Escola Desembargador

Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt, im-

portante jurista da região, no município

de Irecê, vocábulo tupi, que significa “rio

subterrâneo”.

No final do século 19, uma grande se-

ca atingiu o sertão baiano, resultando no

êxodo de muitas famílias do município

de Macaúbas. Algumas pessoas, chefia-

das por Martiniano e Clemente Marques

Dourado, estabeleceram-se num lugar

chamado de Mundo Novo e iniciaram

uma povoação, que progrediu. Em 1871,

o local foi denominado, América Doura-

da, em homenagem aos pioneiros.

Seis anos depois, outro período de se-

ca ocasionou nova retirada, desta vez di-

rigida por Hermógenes Santana, Antô-

nio Alves de Andrade e Deoclides José de

Sena, entre outros. Estabeleceram-se no

local da atual Cidade de Irecê, fundando

o povoado Caraíba, que se desenvolveu

em função da agricultura. 

No começo do século 20, com o sur-

gimento das primeiras usinas de benefi-

ciamento de algodão, foi criado o distrito

de Caraíba, a que se integrava o povoado

de América Dourada.

Uma vez criado o município, o topô-

nimo Caraíba foi mudado para Irecê.

Com a filosofia de orientar os alunos

para as atividades socioeconômicas lo-

cais, os ensinamentos se voltaram para a

compreensão dos problemas da região e

a preservação do meio ambiente.

Irecê contava com contrastes climáti-

cos acentuados, isolamento de seus mo-

radores, poucos serviços de comunica-

ção e grandes distâncias a serem percor-

ridas entre as escolas e os núcleos resi-

denciais. A escolha do local para a insta-

lação da escola se deu exatamente pela

idéia de suprir as carências regionais,

que animava a instituição desde seus pri-

meiros tempos.

Incentivar a capacidade criativa 
e intelectual dos seus  alunos 
é um dos compromissos da 
Fundação Bradesco 
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Eu me lembro do poço cavado den-
tro da Fundação Bradesco e surgindo

água. Me chamou atenção porque nunca ti-
nha visto aquilo. E com o tempo surgiu o pré-
dio da Fundação.

Entrei na escola em 1978. Lembro da qua-
lidade do material que recebemos, os cader-
nos, os livros, tudo novinho. Lembro, tam-
bém, da professora ensinando a gente
a plantar na horta.

Altair Roberto de Lima

“

”

Na época em que a escola foi inaugu-

rada, o município vivia um dos seus mais

graves períodos de seca. Pouco mais de

300 alunos se matricularam naquele pri-

meiro ano (178 meninas e 155 meninos),

formando as oito turmas iniciais da esco-

la, que contava com cozinha, consultório

odontológico, sala de datilografia, biblio-

teca e laboratório de ciências. Amador

Aguiar, presente à inauguração, trocou o

discurso protocolar que estava previsto

por uma conversa com as crianças. 

A escola, a exemplo das demais, se ex-

pandiu e, em 1982, iniciou o curso de 2o

grau. Em 29 anos de existência, contabi-

liza o atendimento a mais de 3.900 alu-

nos na educação básica, 1.792 alunos en-

tre o curso Técnico em Administração e o

Ensino Médio, 932 alunos do Telecurso e

116 do Programa de Alfabetização de

Adultos. Apresenta uma média anual de

1.060 alunos nos cursos de Formação

Inicial e Continuada de Trabalhadores. 

Os desenhos realizados pelos
alunos são expostos e
apreciados nas escolas da
Fundação Bradesco 

O interesse científico é
incentivado nos vários
laboratórios das escolas da
Fundação Bradesco
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Fui para Gravataí ajudar na seleção
de professores. Era outra realidade.

Foi um desafio imenso. Lembro que, na inau-
guração de Gravataí, nós servíamos suco de
laranja e as pessoas não sabiam o que era.
Um aluno chegou a beber o sabão líquido co-
locado no banheiro pensando que era Ki Suco. 

As pessoas ficavam espantadas porque,
nas escolas que eles tinham freqüentado, as
crianças sentavam em caixotes.

Foi necessária muita conversa para que
houvesse o envolvimento dos pais. Aos pou-
cos, eles começaram a entender que não era
só dinheiro que trazia a transformação social.

Em Gravataí, a influência da Fundação
foi incrível. Até os bancos públicos da cida-
de foram copiados dos bancos da
Fundação. 

Ana Iza Oliveira de Pinho

“

”

cendo cerca de 10 mil lanches e refeições,

por dia, a todos os funcionários das em-

presas Bradesco. Tratava-se de uma estra-

tégia de sustentabilidade a partir dos in-

centivos fiscais para projetos voltados

para a alimentação dos trabalhadores.

O material didático oferecido pela Fundação
Bradesco, adapta-se às diferenças regionais 
de suas escolas

abaixo

Alunos do Técnico de Eletrônica, um dos cursos de
destaque da unidade de Gravataí (RS), em 2004

Um dos acontecimentos mais marcan-

tes na história desta unidade foi a mobili-

zação de alguns dos seus alunos do então

curso Técnico em Contabilidade, no início

da década de 90, no sentido de arregi-

mentar a comunidade estudantil da cida-

de pelo cumprimento da lei orgânica mu-

nicipal, que previa a destinação de verba

para a criação da Biblioteca Pública Muni-

cipal. A ampliação deste movimento re-

sultou na formação de um grupo que, por

dois anos, mobilizou a comunidade até

conseguir a instalação da biblioteca.

Em 1979, também na Bahia, seria

instalada a escola rural na Fazenda Santo

Antônio, no município do Una.

A Fundação Bradesco, em 1977, era

responsável pelo Pronan (Programa Na-

cional de Alimentação e Nutrição), forne-
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Leitura do mundo

O educador pernambucano Paulo Frei-
re elaborou uma proposta de alfabe-

tização de adultos conscientizadora, cujo
princípio básico era: “A leitura do mundo
precede a leitura da palavra.” 

Baseava-se num novo entendimento
da relação entre os problemas educacio-
nais e sociais. Antes apontado como cau-
sa da pobreza e da marginalização, o
analfabetismo passou a ser interpretado
como efeito da situação gerada por uma
estrutura social não igualitária. Era preci-
so, portanto, que o processo educativo in-
terferisse na estrutura social que produ-
zia o analfabetismo. 

A alfabetização e a educação de base
de adultos deveriam partir sempre de um
exame crítico da realidade existencial dos
educandos, da identificação das origens
de seus problemas e das possibilidades
de superá-los. 

Prescindindo da utilização de cartilhas,
desenvolveu um conjunto de procedimen-
tos pedagógicos que ficou conhecido co-
mo método Paulo Freire. 

Antes de entrar no estudo dessas pala-
vras geradoras, Paulo Freire propunha ain-
da um momento inicial em que o conteú-
do do diálogo educativo girava em torno
do conceito antropológico de cultura. Uti-
lizando uma série de ilustrações (cartazes

ou slides), o educador deveria dirigir uma
discussão na qual fosse sendo evidencia-
do o papel ativo dos homens como produ-
tores de cultura e as diferentes formas de
cultura: a letrada e a não letrada, o traba-
lho, a arte, a religião, os diferentes padrões
de comportamento e a sociabilidade. O ob-
jetivo era, antes mesmo de iniciar o apren-
dizado da escrita, levar o educando a assu-
mir-se como sujeito de sua aprendizagem,
como ser capaz e responsável. 

Depois de cumprida essa etapa, inicia-
va-se o estudo das palavras geradoras, que
também eram apresentadas junto com
cartazes contendo imagens referentes às
situações existenciais a elas relacionadas.
Com cada gravura, desencadeava-se um
debate em torno do tema e só então a pa-
lavra escrita era analisada em suas partes
componentes: as sílabas. Enfim, era apre-
sentado um quadro com as famílias silábi-
cas com as quais os alfabetizandos deve-
riam montar novas palavras. 

Com um elenco de dez a vinte pala-
vras geradoras, acreditava-se conseguir
alfabetizar um educando em três meses,
ainda que num nível rudimentar. Numa
etapa posterior, as palavras geradoras se-
riam substituídas por temas geradores, a
partir dos quais os alfabetizandos apro-
fundariam a análise de seus problemas,
preferencialmente já se engajando em ati-
vidades comunitárias ou associativas. 

Ainda no final dos anos 70, no Rio

Grande do Sul, foi inaugurada a escola

de Gravataí. Nascida às margens de um

rio, o nome da cidade tem origem numa

espécie de bromélia conhecida como

Gravatá. Em tupi-guarani, gravatahy sig-

nifica “rio dos gravatás”.

A cidade, formada no século 18, por

portugueses vindos do Arquipélago dos

Açores, registrou significativo desenvol-

vimento a partir do cultivo da mandioca,

sendo inclusive a farinha exportada para

outras partes do país e também para o

exterior, através do Passo das Canoas, no

século 19. 

A década de 30 configura uma nova

fase desenvolvimentista, com a implan-

tação do sistema de energia elétrica, o

alargamento e o calçamento das primei-

ras ruas, a construção da faixa ligando

Gravataí a Porto Alegre e o projeto urba-

nístico atual do centro da cidade.

Nos anos 60 e 70, com a criação do

Distrito Industrial e a construção da auto-

estrada, o município conhece novo desen-

volvimento, em especial, com a instalação

de um grande complexo da indústria

automobilística.

A escola iniciou suas atividades em

1979, com 178 alunos, 8 professores e 5

funcionários, oferecendo a comunidade

do bairro Parque dos Anjos, o ensino de

1o grau. Atualmente, são mais de 2.500

alunos de Educação Básica, Educação

Profissional Técnica de nível médio,

Educação de Jovens e Adultos, Formação

Inicial e Continuada de Trabalhadores. 

Em 2002 a escola lançou o Projeto Li-

xo Zero com objetivo de transformar a co-

munidade escolar, conscientizando-a para

a destinação final adequada dos resíduos e

para a coleta seletiva. Também é destaque

o seu curso Técnico em Eletrônica.

A década termina com a Fundação

Bradesco atendendo mais de 11 mil alu-

nos em 14 escolas localizadas em 7 Esta-

dos brasileiros, o que exigia uma nova

estrutura para atender tamanho univer-

so. O período de expansão, no entanto,

ainda estava para começar. 



94 Educ a r pa r a o Fu t u ro



CONSTRUINDO ESCOLAS
PELO BRASIL

�
“Queremos que nossas escolas sejam as melhores, 

principalmente na formação do homem, um homem de caráter.” 

a m a d o r  a g u i a r

à direita

Aluna do programa de
alfabetização para adultos 
em Maceió (AL), escola
inaugurada em fevereiro 
de 1989

página ao lado

De Norte a Sul do país, a
Fundação Bradesco valoriza 
a diversidade e a inclusão
social dos seus alunos. 
Rio de Janeiro (RJ), 2004

S egundo o censo realizado em

1980, a população brasileira em

idade escolar era de quase 23 mi-

lhões de pessoas, das quais cerca de 7,5

milhões de crianças entre 7 e 14 anos não

freqüentavam a escola. Na área rural, dos

9 milhões em idade escolar, mais da me-

tade – 4,8 milhões – estava fora da esco-

la. Além disso, o índice de analfabetismo

continuava alto: 25,5% dos brasileiros

não sabiam ler ou escrever, número que

em 1983 chega a 60 milhões de analfa-

betos e semiletrados para uma população

de aproximadamente 130 milhões de

brasileiros.

A sociedade perdera a confiança na

escola pública, ao longo dos 20 anos an-

teriores, o que provocava aumento na

procura pelas escolas particulares, prin-

cipalmente nas matrículas para o 2o

grau. O ensino universitário caracteriza-

va-se pela mesma tendência voltada à re-

de privada: em 1983, somente 38% dos

universitários estudavam em faculdades

públicas.

O cenário da educação brasileira, no

início dos anos 80, ficava ainda mais gra-

ve quando se observavam os números de

reprovação e evasão escolar: metade dos

alunos que ingressavam na 1a série

eram reprovados no final do ano e

85% das crianças que iniciavam

seus estudos não chegavam ao 2o

grau.



A gradual abertura democrática trazia

de volta as discussões sobre educação em

todo o país. Em diversos congressos de

educadores, principalmente em São Pau-

lo e Minas Gerais, discutiam-se as neces-

sidades de capacitação profissional dos

professores e as estratégias técnicas ade-

quadas para garantir o acesso do maior

número possível de crianças à escola.

Novas tendências pedagógicas tam-

bém estavam na pauta, com destaque pa-

ra aquelas propaladas por Jean Piaget, pa-

ra quem a educação deveria proporcionar

“a formação de homens criativos, inventi-

vos, descobridores, críticos e ativos, que

estivessem em busca constante da cons-

trução da autonomia”. Suas teorias são

tão bem aceitas que, em 1980, realiza-se

o I Congresso Brasileiro Piagetiano.

Em 1981, a Coordenação de Educação

Pré-Escolar, do Governo Federal, lança o

Programa Nacional de Educação Pré-

Escolar.

No ano seguinte, a educadora Esther

de Figueiredo Ferraz assume o Ministé-

rio da Educação e Cultura, tornando-se a

primeira mulher a ocupar o cargo de mi-

nistra no Brasil; a disciplina de Filosofia,

por parecer do Conselho Federal de Edu-

cação, ressurge como optativa; e a Lei no

7.044/82 altera dispositivos da Lei

5.692/71, retirando a obrigatoriedade da

profissionalização do ensino de 2o grau.

No Estado de São Paulo, em 1988, são

criados os Cefams (Centros Específicos

de Formação e Aperfeiçoamento do Ma-

gistério), como projeto especial da rede

pública da Secretaria de Estado da Educa-

ção, para formar, em nível médio, profes-

sores da 1a à 4a série do ensino funda-

mental. Nos Cefams era preciso estudar

quatro anos, em período integral, para

obter o diploma para o magistério. 

Ainda no Estado de São Paulo, em

1988, é instituído o Profic (Programa de

Formação Integral da Criança), com a fi-

nalidade de oferecer jornada integral às

classes de 1o grau para diminuir a repe-

tência e a evasão escolar.

No Rio de Janeiro, em 1985, na gestão

do educador e pedagogo Darcy Ribeiro

como secretário da Educação, são criados

os Cieps (Centros Integrados de Educa-

ção Pública) que, em prédios projetados

pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com ca-

pacidade para abrigar cerca de mil crian-

ças, oferecem bibliotecas, quadras de es-

portes, refeitório e gabinetes médico e

odontológico. Dois anos depois, os Cieps

atendem somente 3% da população esco-

lar do Rio de Janeiro e, dos 500 prometi-

dos, apenas 117 foram edificados e estão

em funcionamento.

Acompanhando as tendências peda-

gógicas de vanguarda e, por força de lei,

às determinações federais, muitas das

quais já em prática nas suas escolas, a

Fundação Bradesco continuava conscien-

te de que a educação está na origem da

Preparar para os desafios do mundo moderno,
uma das metas da Fundação Bradesco. 
Osasco (SP), 2006
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Dentro da Fundação, também existe
uma área dedicada aos cursos profis-

sionalizantes. Hoje, os cursos para a comuni-
dade têm uma representatividade muito
grande nos mais de 100 mil alunos da Funda-
ção. Eles somam 35 mil alunos. É um seg-
mento muito grande. O objetivo é oferecer co-
nhecimento para que as pessoas possam
obter trabalho, emprego e renda para um pú-
blico de 16 anos a 70, 80 anos. Em Gara-
nhuns mesmo, lembro bem, apareceu um
aluno italiano que veio para o Brasil
só para aprender manejo de bovino. 

Zuleica Ferreira Passini

“

”

igualdade de oportunidades e da realiza-

ção pessoal e coletiva. Entre 1980 e

2000, expandiu sua atuação e ficou per-

to de cumprir a meta de construir escolas

em todos os Estados brasileiros, sem es-

quecer da formação de seus professores. 

Para a instituição, era preciso ofere-

cer ensino de qualidade a um maior nú-

mero de beneficiados, tanto que, em

1986, Amador Aguiar projetava atender

50 mil alunos nas escolas de 1o e 2o graus

da Fundação Bradesco nos dois anos se-

guintes, o que significava a criação de 17

mil novas vagas nesse período.

Outra preocupação marcante da Fun-

dação Bradesco era, e continua sendo, a

educação comunitária, também conhecida

como educação para a cidadania. A inicia-

tiva data da década de 1950, muito antes,

portanto, da aprovação da Lei 9.394/96,

que definiu novos critérios para a Educa-

ção Profissional Básica. Nas unidades que

surgiam pelo Brasil, esses cursos livres e

flexíveis eram voltados para diversas fren-

tes formativas, culturais ou profissionais.

Nos anos 80, a implantação desses cursos

foi ampliada com base em pesquisa de de-

manda realizada em cada região.

Na relação dos cursos profissionalizan-

tes são criados, em 1984, os cursos Técni-

co em Telefonia, Técnico em Refrigeração

e Ar-Condicionado, Contínuo/Escriturá-

ria e Básico Bancário e, em 1985, o curso

Empresa Treinamento Escola.

Nesse período de 20 anos, a Fundação

Bradesco recebeu visitas internacionais e

prêmios relevantes. Passou a atuar na área

da educação à distância, com a implanta-

ção do Telecurso 2o grau e das telessalas,

além de ser apresentada na Universidade

de Harvard, nos Estados Unidos, como es-

tudo de caso eficiente no terceiro setor.

no alto

A Fundação Bradesco usa todas as ferramentas
tecnológicas ao seu alcance para a educação de
adultos. Osasco (SP), década de 80
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Quando ingressei na Fundação Bra-
desco, nós tínhamos dez escolas em

funcionamento, além das extensões, que
eram as escolas rurais. De Conceição do Ara-
guaia, eram a Rio Dourado e a Capra; San-
ta Eliza e Uberaba eram extensões da escola
de Campinas; e Una, em Ilhéus, no sul da
Bahia, estava vinculada à escola de Irecê.
Havia ainda as escolas Vale Gurupi, Rio Ca-
pim e Pagrisa. Então, eram dez esco-
las mais essas rurais.

Sandra Maria 
Marques

“

”

A expansão que marca essas duas dé-

cadas começa em 1982, com a implanta-

ção das escolas de Rosário do Sul, no Rio

Grande do Sul, e Teresina, no Piauí.

A primeira, localizada na fronteira oes-

te do Estado do Rio Grande do Sul com o

Uruguai, está instalada numa fazenda de

100 hectares e, dentro das características

das escolas da Fundação Bradesco, iniciou

suas atividades voltada para a profissiona-

lização de pessoas que trabalhavam no

meio rural, através dos Cursos de Educa-

ção Profissional Técnica e Básica.

no alto

Alunos do curso técnico em Agropecuária.
Bodoquena (MS), 1988

Alunos da escola de Teresina (PI), 
em 2001

O povoamento do município de Rosá-

rio do Sul teve início em 1800. Tornou-se

cidade em 1938 com nome de Nossa Se-

nhora do Rosário e, depois, Rosário, no-

mes ligados à santa padroeira do lugar.

O curso Técnico em Agropecuária,

para alunos que já concluíram o Ensino

Médio, permite o desenvolvimento de

conhecimentos relacionados ao processo

de produção vegetal e paisagística, da

produção animal e agroindustrial, bem

como, atividades do setor produtivo que

envolvem o planejamento, a instalação, o

gerenciamento e a avaliação de toda a es-

trutura do negócio agropecuário e

agroindustrial. Também é oferecido o

curso de Administração Rural.

Já na Educação Profissional Básica,

o curso de Inseminação Artificial em

Bovinos é ministrado semanalmen-

te. Não exige pré-requisito de instru-

ção, assim como também os cur-

sos de Capatazia Rural e

Inseminação Artificial

em Ovinos.
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Em Teresina, a Escola de Educação

Básica e Profissional Embaixador Espe-

dito de Freitas Resende, homenagem a

um diplomata piauiense, foi inaugurada

em 6 de julho, com a presença de Lázaro

Brandão e capacidade para atender 500

alunos entre 7 e 14 anos. Instalou-se

no bairro Dirceu Arco Verde, um

dos mais carentes da região.

Teresina foi a primeira cida-

de do Brasil a ser construída

em traçado geométrico e tor-

nou-se capital do Estado em

1852. Tem suas raízes na Barra do

Poti, onde, em 1760, já havia um aglo-

merado de casas habitadas

por pescadores, canoei-

ros e plantadores de fu-

mo e mandioca. Loca-

lizada na confluência

do Rio Parnaíba com o

Poti, cortada pela es-

Lázaro de Mello Brandão na inauguração da
unidade de Teresina (PI), instalada no bairro
Dirceu Arco Verde, em 6 de julho de 1982

Eu já tinha uma experiência com
educação nas redes pública e priva-

da, mas a Fundação era muito diferente de
tudo que já havia visto. Nunca havia traba-
lhado em uma instituição que tivesse tantos
recursos. Ali o aluno tinha reais condições de
estudar. Isso me deu um sentido de responsa-
bilidade muito grande. 

Havia toda uma estrutura pedagógica por
trás para dar suporte. Até para os professores
foi uma novidade. Eles foram selecionados
na comunidade, tinham experiência e a maio-
ria havia atuado na rede pública de Teresina.
O grande desafio foi transformar tudo isso
em um benefício real para a comunidade,
com uma educação que visava melhorar a vi-
da das pessoas. E hoje, depois de 24 anos, a
escola tem resultados fantásticos.

No início, as pessoas estavam receosas,
pensavam que era necessário pagar pela es-
cola. Depois, foi uma loucura. A procura
sempre foi maior do que a oferta. Acho que a
cidade inteira, se pudesse, estudaria
na Fundação Bradesco. 

Márcia Maria Sobreira Soares

“

”
abaixo

(Da esq. para a dir.) Márcia Maria Sobreira Soares
aos 7 anos, com sua mãe, Maria de Lourdes e sua
irmã Mercia, em foto de 1955
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trada que ligava Oeiras a Parnaíba, e com

sua posição geográfica privilegiada, a Bar-

ra do Poti registrou extraordinário aumen-

to populacional e transformou-se num dos

maiores centros comerciais da região. A

escola expandiu-se em 1984, com a criação

dos cursos de 2o grau e incluía diversos

cursos técnicos.

O crescimento de escolas e a oferta de

educação de qualidade faziam com que

aumentasse a procura por vagas e as so-

licitações de governos para a implanta-

ção de escolas da Fundação Bradesco em

várias localidades. Há muito o critério

para escolha de locais se baseava na ca-

rência de unidades de ensino e da popu-

lação: a Fundação Bradesco estabeleceu

como missão também transformar os lo-

cais onde se instalava. O processo come-

çava, em geral, com a doação do terreno

por parte de Estados, prefeituras ou mes-

mo por pessoas interessadas em benefi-

Meu pai chegou a fazer um curso téc-
nico na Fundação Bradesco, que sem-

pre foi muito bem vista ali na comunidade.
Era uma escola de referência, sempre havia a
preocupação de acompanhar, ir até a casa,
chamar os pais para as reuniões, para que eles
estejam mais próximos da educação dos filhos.

Os professores não se detinham à avaliação
por escrito, não tinham essa restrição, esse im-
pedimento. As avaliações eram feitas pelo ren-
dimento do aluno, pelo potencial que a gente
conseguia naquele tempo, criatividade. Uma
coisa que a gente aprendeu bastante na Fun-
dação Bradesco foi o respeito às pessoas, que
todos têm direitos e deveres e que nós devemos
respeitar o espaço das pessoas, ter uma relação
afetuosa, mas que se estabeleça respeito. Res-

peito é uma palavra-chave no
ensino da Fundação
Bradesco.

Ruytemberg Oliveira
Rodrigues

“

”

no alto

Alunos do ensino médio, na escola 
de Teresina (PI), em 2001

A Fundação Bradesco preocupa-se com o 
bem-estar dos seus alunos, que se apropriam dos
ambientes amplos e saudáveis das suas escolas.
Teresina (PI), 2001



ciar suas comunidades. Os pedidos eram

tecnicamente analisados e, uma vez defi-

nido o local, a Fundação se responsabili-

zava por toda a infra-estrutura.

Os alunos eram selecionados a partir

de entrevistas feitas com a família, nas

suas próprias residências. Carência e mo-

radia próxima da escola eram critérios

fundamentais para matrícula. Não havia

As escolas não são só para funcio-
nários. Atendemos também alu-

nos carentes. Quando implantamos uma
escola, os pais vão lá e fazem a ficha de ins-
crição. O Centro Educacional monta equi-
pes para visitar as casas dos candidatos ins-
critos. Depois os alunos são selecionados.
Muitas vezes a criança só usa chinelo. Na
escola, ela vai ganhar o primeiro tênis, o
uniforme. Vai ter tudo isso. Sempre damos
preferência aos alunos que moram
próximos da escola.

Márcia de Aquino Gonçalo

“

”

Educ a r pa r a o Fu t u ro 101

acima

Alimentação saudável e balanceada 
é fornecida nas escolas da Fundação Bradesco.
Teresina (PI), 2001

Aprender sobre a importância dos alimentos
cultivados organicamente é uma das práticas das

escolas da Fundação Bradesco.
Teresina (PI), 2001
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Estimular socialização é um dos objetivos
da Fundação Bradesco



Ester de Figueiredo Ferraz, como reconhe-

cimento do governo federal ao trabalho de-

senvolvido pela Fundação Bradesco.

Nesse mesmo ano, como parte das

comemorações pelos 40 anos do Brades-

co, na Matriz, em Osasco, Amador

Aguiar resolveu inaugurar o Museu His-

tórico, tendo seu gerenciamento ficado a

cargo da Fundação Bradesco graças ao

seu caráter cultural.

Instalado a poucos metros da entrada

principal da Cidade de Deus, o Museu

Bradesco reúne um arquivo com cerca

de 100 mil imagens e mais de 8 mil pe-

ças, distribuídas em espaços temáticos

que destacam desde os primeiros tem-

pos do Bradesco – com máquinas e do-

cumentos que eram utilizados – até a

tecnologia dos tempos atuais, utilizada

pelo maior banco privado da América La-

tina. Na sua área externa, pode-se visitar

uma locomotiva, totalmente restaurada,

Meu pai sempre sonhou que eu en-
trasse em uma escola boa, e a Fun-

dação era o sonho dele. Aqui eu tinha dentis-
ta, médico, tudo. Entrei com 17 anos e fiz o
curso Técnico de Turismo. Foram os melhores
anos da minha vida. O curso era excelente,
com grandes professores, tinha muita aula
prática, oferecia disciplinas como museolo-
gia, o que se revelou muito útil. 

Em 1989 fui chamada para trabalhar no
Museu do Bradesco, que era pequeno, tinha
uma salinha, uma sala grande de exposições
e um depósito. Só que, com a incorporação
de outros bancos, o trabalho aumentou
bastante. Em pouco tempo, triplicou o vo-

lume de documentos, fotos, ob-
jetos e informações.

Adriana Leite 
de Oliveira

“

”

restrição para mais de uma criança por fa-

mília nem a exigência do futuro aluno ser

filho de funcionários do Bradesco. Ao in-

gressar na Fundação, a criança ou o jo-

vem teriam garantidos o material didáti-

co completo, uniforme, alimentação e

assistência até completar o 2o grau.

Professores e auxiliares eram escolhi-

dos, preferencialmente, nas localidades

onde as escolas se instalavam, a partir de

seleção feita por técnicos da Matriz, em

Osasco. Passavam por entrevistas, exa-

mes seletivos, treinamentos e constantes

cursos de capacitação. 

Iniciativas para levar escolas a lugares

carentes e distantes não paravam. A Es-

cola Rural de Rio Dourado, em São Feliz

do Xingu, no Pará, funcionava em 1982

como extensão da Escola Ministro Jarbas

Passarinho, localizada em Conceição do

Araguaia. A região era pioneira em ativi-

dades pecuárias na Amazônia, e o currí-

culo da unidade estava voltado para esse

desenvolvimento.

Além da preocupação em criar novas

escolas, a Fundação se voltava para ativi-

dades que pudessem valorizar seus alu-

nos e criou, em 1982, o Concurso de Edu-

cação e Cultura Fundação Bradesco, com

o objetivo de incentivar o interesse pela

pesquisa e redação. Aberto a todos os es-

tudantes da Fundação Bradesco e realiza-

do anualmente, tinha uma premiação

que variava de medalhas e coleções de li-

vros até cadernetas de poupança.

Em 1983, Amador Aguiar foi

condecorado com a Ordem

Nacional do Mérito Educati-

vo, no grau de comendador,

pela ministra da Educação,
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Aluna recebe o Prêmio Amador
Aguiar, do Concurso de Educação e
Cultura da Fundação Bradesco, das
mãos de seu criador. Cidade de Deus,
Osasco (SP), 1985

Adriana Leite de Oliveira aos 
5 anos. Osasco (SP), 1975
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A Fundação Bradesco oferece
infra-estrutura para práticas
esportivas. 



adquirida da Companhia Paulista de Es-

tradas de Ferro, fabricada no ano de

1912, nos Estados Unidos.

Ainda em 1983, foi inaugurada a Esco-

la de Educação Básica e Profissional Pro-

fessora Valentina de Oliveira Figueiredo,

em Jaboatão, no Estado de Pernambuco.

Jaboatão dos Guararapes, situada en-

tre o litoral e a zona canavieira, apresenta

a segunda economia do Estado no setor

industrial. Possui o parque dos Guarara-

pes, principal atração turística por ter si-

do palco das batalhas entre portugueses e

holandeses que se estabeleceram em Per-

nambuco, no período colonial. A escola

está localizada no bairro de Dois Carnei-

ros e conta com dez salas de aula, gabine-

te odontológico, laboratórios de informá-

tica, biblioteca, laboratório de ciências,

cozinha, quadras esportivas, entre outros

ambientes, oferecendo os cursos de ensi-

no fundamental e ensino médio, educa-

ção profissional técnica em nível médio

na área de gestão, cursos de formação ini-

cial e continuada de trabalhadores, ensi-

no supletivo – modalidade suplência de

ensino fundamental e ensino médio

via teleducação e alfabetização de jo-

vens e adultos, além de cursos volta-

dos à comunidade.

A escola, que recebeu o nome da

mãe do então presidente da Repúbli-

ca, João Baptista Figueiredo, ocupa

um lugar de destaque no municí-

pio graças à sua qualidade de ensi-

no, trabalho de ação voluntária e

responsabilidade socioambiental.

Três anos depois, como ex-

tensão, foi criada a escola de Garanhuns,

oferecendo o curso de Inseminação Arti-

Inauguração da escola de Jaboatão (PE). 
(Em primeiro plano, da esq. para a dir.) 
Dona Jane Magalhães, primeira-dama do Estado
de Pernambuco, Luiz Felipe Oliveira e Amador
Aguiar, em 12 de abril de 1984

à direita

Capa de caderno da Fundação Bradesco decorada
com desenho de Guilherme Henrique de Oliveira
Martins, 17 anos, 3ª série A do ensino médio.
Jaboatão (PE)
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Muitos queriam entrar para estudar
na Fundação e, quando mudamos

para o sul de Minas, minha família quis me
matricular.

Lá eu aprendi a fazer instalação elétrica
básica, mas eu gostava muito de fazer era ta-
co de beisebol. Cadeira, não. Eu não tinha
coordenação motora para fazer uma cadeira.
Era muito à vontade: cada turma dividia suas
equipes e fazia um projeto que achava legal. 

A escola tinha bons professores de educa-
ção artística, aprendia a fazer desenho, um
pouco de história da arte. Tinha a fanfarra,
as comemorações do Dia Nacional
de Ação de Graças e os desfiles.

Welington dos Reis Strutz

“

”

O terreno para a instalação da escola

em Rondônia foi doado pelo empresário

Jacob Moreira Lima, sensibilizado pelo

trabalho da Fundação Bradesco. A área

de mais de 20 mil m2, estava preparada

para receber 1.080 alunos.

Cacoal era uma jovem cidade de pou-

co mais de 18 mil habitantes, fundada em

1972 e emancipada em 1978. Sua econo-

mia estava baseada na agricultura do café,

cacau, feijão, milho e mandioca. A nova

escola começou com 496 alunos e, além

do ensino básico de 1o e 2o graus profis-

sionalizantes, oferecia cursos comunitá-

rios de preparação para o trabalho, tais co-

mo datilografia e artes industriais.

ficial em Bovinos. A partir de 1998, a

unidade passou a ministrar os cursos

Técnico em Agropecuária, Informática e

Capacitação aos Produtores Rurais.

Também são implantadas as Escolas

Professora Maria Antonieta Carneiro de

Mello, em Itajubá, em Minas Gerais, e a

Antônio Sanchez de Larragoiti Y Curdu-

mi, em Cacoal, Roraima, sendo as duas

de educação básica e profissional.

O município de Itajubá surgiu no iní-

cio do século 19 e se destacou pela agri-

cultura, pecuária e pelas fábricas de teci-

dos, calçados e doces.

A Fundação Bradesco oferece aos seus alunos
laboratórios completos para acesso e aprendizagem
da informática

abaixo

Aula demonstrativa do curso de Inseminação
Artificial em Bovinos, na década de 2000

página ao lado

Amplos espaços de lazer são destinados aos alunos
da Fundação Bradesco 
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Os processos de seleção de professo-
res eram feitos pela equipe pedagógi-

ca. Nós elaborávamos as provas, verificáva-
mos o espaço físico para as inscrições, e a
divulgação era feita via jornal. Fazíamos to-
do esse contato com o jornal para a publica-
ção dos resultados. Divulgávamos os resulta-
dos e iniciávamos o processo de entrevistas.
O interessante era ver a satisfação das pes-
soas com a seriedade do processo. Elas não
acreditavam: “Nossa, eu passei. Nem tenho
padrinho. Como que eu passei?”

Implantávamos uma média de três esco-
las por ano, de 83 a 90. Foi uma época de
muita correria, de muito trabalho e tínha-
mos que conseguir colocar a escola
para funcionar.

Sandra Maria Marques

“

”
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1984 começa com a inauguração da

Escola de São Luís do Maranhão. Instala-

da no bairro de Coroadinho, tinha capa-

cidade para atender mil alunos de 1o e 2o

graus, em três turnos de funcionamento.

Em 1988, foi implantado o curso de edu-

cação infantil, à época chamado de pré-

escolar. No ano seguinte, a escola forma-

va sua primeira turma de Magistério.

São Luís é capital do Estado do Mara-

nhão e foi fundada em 1612, na ilha às

margens da baía de São Marcos, do

Oceano Atlântico. Povoada originaria-

mente pelos franceses, no século 17 foi

invadida, em 1641, por holandeses, que

nomearam o povoado em homenagem

ao rei Luiz XIII. Três anos depois, foram

expulsos pelos portugueses. A economia

local é baseada na indústria de transfor-

mação de minérios e no comércio.

No final desse ano, a Fundação Bra-

desco quadruplicou os recursos destina-

dos para suas escolas, em relação ao or-

çamento de 1983.

A Fundação Bradesco atende mais de 108 mil
crianças, em todo o Brasil e respeita a diversidade
existente entre elas. Foto de 1998

Desde cedo, os alunos descobrem os benefícios 
de estudar em grupo. 



Curso de Madureza Ginasial da tevê brasi-

leira, que contou com uma rede de tele-

postos em vários municípios paulistas. 

Nenhuma experiência de ensino por

meio da televisão, no entanto, foi tão bem-

sucedida quanto a do Telecurso 2o Grau,

que iniciou sua programação em janeiro

de 1985 como resultado de um convênio

entre a Fundação Roberto Marinho – res-

ponsável pela transmissão dos programas

por meio das emissoras das Organizações

Globo – e a Fundação Bradesco, que além

de financiadora da iniciativa era responsá-

vel por acompanhar o conteúdo pedagógi-

co e o material didático. 

Seriam 5 milhões de brasileiros que

teriam acesso aos programas por meio da

transmissão, via 60 emissoras abertas, e

mais 40 mil alunos em telepostos manti-

dos por instituições públicas e empresas

privadas, além dos 2 mil alunos que as-

sistiriam aos programas nas escolas da

Fundação. Os trabalhos em salas de aula

Em meados dos anos 80, a necessida-

de de levar educação a lugares distantes

chegou às emissoras de televisão, embora

há algum tempo, algumas iniciativas en-

volvessem a produção de programas com

conteúdo educativo: a Fundação Centro

Brasileiro de Televisão Educativa, em

1965, produzia programas educacionais,

veiculados por emissoras comerciais; em

1975, o Departamento Nacional de Teleco-

municações (Dentel) autorizou o funcio-

namento da TVE, Canal 2, emissora de te-

levisão pública que exibia o programa

“João da Silva”, um curso supletivo sob a

forma de novela, com roteiro baseado na

dramatização de conteúdos pedagógicos e

acompanhado de material didático; a Vila

Sésamo, programa criado pela Children’s

Television Workshop (CTW), dos Estados

Unidos, que estreou no final dos anos 60,

para proporcionar às crianças menores de

seis anos aprendizados básicos e habilida-

des sociais necessárias ao seu desenvolvi-

mento intelectual e social; e a Fundação

Padre Anchieta, de São Paulo, que por

meio da TV Cultura, produziu o primeiro ao lado

(da esq. para a dir.) Roberto Marinho e Amador
Aguiar firmam o convênio entre a Fundação
Bradesco e Fundação Roberto Marinho para a
produção de um novo Telecurso Supletivo de 2o

Grau. Sede das Organizações Globo (RJ), em 20
de setembro de 1984

Em 1985 eu vim para o Centro Edu-
cacional porque a Fundação fez um

convênio com a Fundação Roberto Marinho
para produzir o Telecurso 2o Grau.

Minha missão era criar telepostos na Ci-
dade de Deus e em todas as escolas da Fun-
dação. Ninguém sabia exatamente por onde
tinha que começar. As escolas de Campinas e
de Osasco já tinham experiência com supleti-
vo, mas de modo presencial. À distância nin-
guém nunca havia feito. Nem havia espaço
previsto nas escolas para esse tipo de curso.
Aos poucos, fomos aprendendo, promove-
mos encontros de monitores e começamos a
escrever os manuais. Foram anos de batalha.
Tive que estudar e aprender sobre legislação
de suplência. Em 1986, conseguimos certifi-
car as provas junto ao Conselho Esta-
dual de Educação. 

Maria Cristina Telles

“

”
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são conduzidos por um monitor, que atua

como orientador de aprendizagem.

A idéia representava uma alternativa

de ensino para aqueles que queriam

completar seus estudos em horários fle-

xíveis e dentro de suas casas. Dois anos

mais tarde, foi lançado o Telecurso 1o

Grau, e o programa chegou às empre-

sas, com telessalas instaladas em diver-

sos locais. Cada grau tem duração de

dois anos e, ao final desses cursos, a cer-

tificação era feita pela própria Fundação

Bradesco.

É também em 1984 que a Fundação

Bradesco recebe uma de suas mais ilus-

tres visitas, Albert Sabin, descobridor da

vacina contra a poliomielite, que visitou

a Cidade de Deus, acompanhado por sua

esposa, Eloísa Sabin.

No ano seguinte, a Pecplan, através de

uma iniciativa conjunta com a Embrapa

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-

cuária) inaugurou o Núcleo de Formação

de Inseminadores de Campo Grande, no

Mato Grosso do Sul, objetivando implan-

tar a técnica no Estado cujo rebanho bovi-

no de corte era o maior do Brasil. Tam-

no alto

A Fundação Bradesco acredita na
importância do esporte. Osasco (SP)

à esquerda

(da esq. para a dir.) Amador Aguiar e Dr.
Albert Sabin no salão nobre da Fundação

Bradesco, em dezembro de 1984. Cidade
de Deus, Osasco (SP)

bém entrou em funcionamento a Escola

Rural de 1o Grau da Fazenda Santa Elisa,

no município de Santo Antônio da Posse,

interior de São Paulo.

Ainda neste ano, a Fundação Bradesco

recebeu da Câmara Americana de Comér-

cio para o Brasil, o Prêmio ECO, destina-

do a reconhecer iniciativas de contribui-

ção empresarial à comunidade, e criou o

setor de Esportes e Recreação como com-

plemento do trabalho de formação de

crianças e jovens, inicialmente, nas esco-

las da Matriz, em Osasco, e Jaboatão, em

Pernambuco. Contava com o ginásio de

esportes instalado na Cidade de Deus, vá-

rias equipes de atletismo, dança e ginásti-

ca olímpica, premiadas em competições

nacionais e internacionais.

Novas escolas foram inauguradas em

Macapá, no Amapá, em São João del Rei,

Minas Gerais, em Salvador, na Bahia, e

em Manaus, no Amazonas.
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Atividades esportivas, como o
basquete, desenvolvem na criança
a noção do trabalho em equipe



Macapá é o meio do mundo. Você já
pensou, colocar uma escola no meio

do mundo? A Fundação Bradesco tem lá a
sua escola. Macapá é exatamente a linha
que divide o mundo.

É um desafio olhar o que está acontecen-
do no Brasil todo. É muito emocionante e
gratificante. Ela faz diferença em todos os Es-
tados do Brasil onde ela está. Modifica as
pessoas, modifica o entorno da esco-
la. Isso é fantástico.

Ana Cleide Souza de Castro”

“

A escola está próxima à linha do equa-

dor e tem localização privilegiada; de lá é

possível admirar a Serra do Navio, local

conhecido internacionalmente como a

maior fonte de riqueza mineral, o manga-

nês ou ouro preto, como é popularmente

conhecido na região. Conta com mais de 2

mil alunos e para a comunidade há cursos

de Conserva de Alimentos, Noções Bási-

cas de Gestão e Administração, Introdu-

ção à Administração Financeira, Matemá-

tica Financeira, Auxiliar de Cabeleireiro,

Cortes, Colorimetria, Biscuit, Princípios

Básicos de Cozinha, Culinária para Mi-

croondas, Técnicas de Congelamento,

Garçom, Módulo II, Introdução à Mi-

croinformática, Windows, Word, Excel,

Power Point, Internet, Módulo IV, Access

e Informática para portadores de deficiên-

cia visual, Introdução à Informática, Win-

dows, Internet, Word, Excel.

O Estado do Amapá recebeu a Escola

de Educação Básica e Profissional Gover-

nador Janary Gentil Nunes, no dia 3 de

janeiro de 1985.

A cidade fica a 345 km de Belém do

Pará, e seu nome tem origem tupi, com

uma variação de macapaba, que quer di-

zer lugar de muitas bacabas, um fruto

de palmeira nativa da região. Não exis-

tem rodovias ligando Macapá a outros

Estados brasileiros. É a única cidade bra-

sileira que está à margem esquerda do

Rio Amazonas, e é cortada pela linha do

Equador.

Localizada no bairro de Vila Amazo-

nas, a unidade está instalada no edifício

que originalmente foi projetado como es-

cola para os filhos dos funcionários da Ico-

mi (Indústria e Comércio de Minérios),

empresa subsidiária da norte-americana

Bethlehem Steel, que, em 1946, começou a

exploração das jazidas de manganês des-

cobertas na Serra do Navio. O edifício

apresenta arquitetura concebida por enge-

nheiros alemães e norte-americanos. 

Os alunos da Fundação Bradesco são
preparados para a vida com uma grande
variedade de disciplinas
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Os personagens das histórias dos
livros chegam à escola levando as
crianças a mergulharem no mundo
da literatura



que esteve presente à inauguração, em

março de 1985.

A unidade estava preparada para dar

assistência médica e odontológica, alimen-

tação, vestuário e material escolar a todos

os alunos carentes ali matriculados. Atual-

mente, além do segmento de educação bá-

sica, atende educação de jovens e adultos

(da alfabetização até o ensino médio) e ofe-

rece cursos de formação inicial e continua-

da do trabalhador voltados para a comuni-

dade. Também se destaca pelo Projeto da

Produção de Papel Reciclado, aperfeiçoado

a cada ano e realizado com os alunos da

Educação Básica. Conta com diversos am-

bientes, como biblioteca, laboratório de In-

formática, laboratório de ciências, cozinha

industrial, ambiente de recursos audiovi-

suais, consultório odontológico, área verde

(horta, pomar, minhocário, compostagem

e viveiro de mudas), oficina pedagógica,

duas quadras e uma piscina.

Em São João del Rei, que conserva as

tradições típicas de Minas Gerais, a Fun-

dação Bradesco instalou sua décima oi-

tava unidade, chamada Escola de Educa-

ção Básica e Profissional Dona Sinhá

Neves, em homenagem à mãe do ex-pre-

sidente da República, Tancredo Neves,

Tancredo Neves (no centro) na inauguração da
escola de São João Del Rei (MG), denominada
Dona Sinhá Neves, em homenagem à mãe do
presidente. Março de 1985

Alunos em excursão no trem Maria Fumaça,
aprendem a valorizar o patrimônio histórico da sua
região. São João Del Rei (MG), 2004
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Em Salvador, na Bahia, a escola se

instalou na periferia, em Cajazeiras, o

primeiro bairro planejado da capital baia-

na, criado pelo governador João Durval,

responsável pela doação do terreno utili-

zado para a construção da unidade.

Cajazeiras sofreu um processo mui-

to grande de desordenamento, tornan-
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no alto, à direita

As artes estão presentes no currículo dos alunos 
da Fundação Bradesco

no alto, à esquerda

Alunos em aula de pintura. São João Del Rei
(MG), 2004

Matemática também se aprende brincando.
Alunos jogam dominó na escola de Salvador (BA)

do-se um bairro com alta concentração

populacional e carente de apoio nos se-

tores básicos de saúde, educação e

transporte. A escola tornou-se, assim,

importante ponto de referência e trans-

formação. Dez anos depois de inaugu-

rada, atendia mais de 2 mil alunos nos

cursos de educação básica, educação

profissional técnica, educação de jo-

vens e adultos, informática e capacita-

ção profissional.

Em 2002, um dos projetos desenvol-

vidos pela escola recebeu o prêmio con-

cedido pela ONU, por meio do Programa

das Nações Unidas para Controle Inter-

nacional de Drogas.

Na capital do Amazonas, a escola es-

tá localizada no bairro Alvorada II e foi

inaugurada em abril, oferecendo desde

a pré-escola até o ensino profissionali-

zante de 2o grau. O trabalho se entende

também para a educação de jovens e

adultos, com cursos de alfabetização

voltados para trabalhadores e donas de

casa, muitos pais de alunos da escola,

que não tiveram oportunidade de reali-

zar seus estudos.

É equipada com salas de aula mo-

dernas, biblioteca com acervo perma-

nentemente atualizado, utilizada tam-

bém pelos alunos das escolas vizinhas,

laboratórios de Eletrônica e Informáti-

ca, áreas de recreação, cozinha e con-

sultório odontológico, em meio a am-

pla área verde.



Manaus é uma mistura maravilhosa.

Você tem aqueles morenos, aquelas

meninas de cabelos negros, olhos bem casta-

nhos. Aquela fisionomia da mistura do índio

com o caboclo, com o negro. Tem aqueles que

são oriundos do sul do país, porque o Distrito

Industrial, numa determinada época, precisou

buscar lá a mão-de-obra especializada; foram

ficando e se misturando, se integrando à comu-

nidade. Então, Manaus realmente é um univer-

so de muitas raças. É o Brasil.

A Fundação não trabalha apenas o aspec-
to do conhecimento técnico, tem a preocupa-
ção de formar pessoas que possam contribuir
positivamente para a sociedade. Quando vo-
cê trabalha a criança, desde os pequenos há-
bitos alimentares, a consciência ambiental,
valores de cidadania, valores de solidarieda-
de, voluntariado, você contribui com
a comunidade. 

Carlos Zacarias de Paula Neto

“

”
página ao lado

Vista aérea da escola de Bodoquena
(MS), em 2004

Levar a tecnologia e o acesso
democrático ao mundo digital para
todos os pontos do país é um dos
objetivos da Fundação Bradesco

no alto

Priorizando as comunidades 
mais carentes, as escolas da
Fundação Bradesco permitem o
acesso à educação em regiões
sem infra-estrutura. Manaus
(AM), 2004

Um marco histórico na atuação da Fun-

dação Bradesco de Manaus foi o projeto

desenvolvido pelos alunos das quartas sé-

ries do ensino fundamental denominado

“Dia da Cidadania”, realizado em 2002,

que, através da ação voluntária de alunos,

professores, pais e profissionais de diver-

sas instituições, permitiu o atendimento

de 2 mil pessoas em serviços de cidadania,

áreas de saúde, bem-estar e lazer. 
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Cheguei em Bodoquena aos 23 anos
e muitos alunos da escola eram mais

velhos que eu. Nos primeiros 15 dias, eu erra-
va a minha casa. Eram todas muito iguais. 

Como veterinário, minha função era coor-
denar os setores da pecuária. Na fazenda-es-
cola tinha gado de leite, avicultura, suinocul-
tura e apicultura. Cada setor tinha os seus
funcionários responsáveis. Abaixo do veteri-
nário, havia os técnicos agropecuários, que
eram os encarregados efetivamente pelos se-
tores. Abaixo deles havia os outros funcioná-
rios: no caso do gado leiteiro, o ordenhador;
no caso do frango, o zelador. E, abaixo deles,
estavam os alunos, que cumpriam prática
para o curso de técnico agropecuário. Eu não
medicava nenhuma vaca antes de chamar os
meninos e falar para eles o que estava acon-
tecendo. Meninos é modo de falar.
Eles eram homens.

Ricardo Rehder

“

”

Em 1986, duas novas escolas foram

implantadas: a de Bodoquena, no Mato

Grosso do Sul, e a de Ceilândia, no Dis-

trito Federal.

A escola-fazenda de Bodoquena insta-

lou-se a 45 km do município de Miranda,

extremo sul do Pantanal Mato-Grossen-

se, ocupando uma área de 750 hectares e

pouco mais de 30 mil m2 de área cons-

truída. Com capacidade para atender

1.100 alunos, contava com 443 alunos in-

ternos na sua inauguração e, como em

outras escolas da Fundação Bradesco,

priorizava a preparação educacional e

técnica de estudantes carentes da zona

rural. A opção pelo internato se dava pe-

As refeições nas escolas da Fundação Bradesco 
são elaboradas com alimentos naturais. 
Escola de Bodoquena (MS), em 2004

A escola-fazenda de Bodoquena leva aos
habitantes da zona rural a oportunidade do estudo
profissionalizante. Bodoquena (MS), 2004
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las dificuldades de locomoção da região,

que nasceu como colônia agrícola, nas

terras do governo federal, em 1950.

A escola possui ambulatório médico,

marcenaria, oficina, quadra poliesportiva,

piscina e uma vila com vinte casas para

abrigar seus funcionários. Vale ressaltar

que a procura pela escola sempre se man-

teve na faixa dos 40% acima das vagas dis-

poníveis, principalmente porque a insti-

tuição sempre foi procurada por estudan-

tes da zona urbana de Campo Grande, fo-

ra do perfil estabelecido para aquele local.

Muitas crianças de 12 a 14 anos ingres-

savam na escola pela primeira vez, confir-

mando a necessidade de um projeto edu-

cacional que levasse até eles não apenas a

educação básica, mas também o suporte

necessário para sua profissionalização.

Bodoquena é a única, desse modelo,

em toda a região do Pantanal. Tem cur-

sos da educação infantil ao ensino mé-

dio. Sua rotina se inicia às 7 horas da ma-

nhã com a manutenção dos dormitórios,

divididos por sexo, e higiene pessoal. As

aulas começam às 7h30 e terminam às

12h10. Depois do almoço, às 14h30, os

alunos iniciam o período de estudo

orientado, aprendendo técnicas agríco-

las, de inseminação artificial de bovinos,

A fazenda-escola funciona em regi-
me de internato. Tem toda uma es-

trutura de fazenda, mas ao mesmo tempo
tem toda uma estrutura de escola. Para os
alunos que ingressam na escola não existe
dificuldade, pois eles são da zona rural e es-
tão mais ou menos habituados. É evidente
que crianças exigem todo cuidado e acom-
panhamento, mas costumam ser muito
tranqüilas. Lá não existem muros e temos
milhares de metros quadrados de área livre
para elas transitarem. A grande maioria se
adapta facilmente à rotina. 

Os indígenas passam por isso, em função
da cultura. A visão de mundo que eles têm é
diferente, mas, com o passar do tempo, a pró-
pria escola procurou se adequar a esse tipo de
aluno. Existem várias aldeias na região, e o
número de alunos indígenas é considerável. 

Uma das questões fundamentais por trás
do nosso trabalho diário é o resgate dos valo-
res necessários para a formação do caráter e
da cidadania. Isso passa também pe-
las artes, em especial a música. 

João Raul Alves
Goularte”

Na horta, a produção de alimentos consumidos 
na própria unidade. Bodoquena (MS),2004

Alunos aprendem sobre a cultura indígena
realizando artesanato  em cerâmica. Bodoquena
(MS), 2004

de agrimensura, de pecuária de leite e

técnicas de plantio. Mantém, ainda, uma

granja e um pomar, responsáveis pela

auto-suficiência da unidade.

Em 2001, a escola iniciou o projeto

“Cultura Indígena”, com o objetivo de

valorizá-la junto à comunidade escolar.

No ano seguinte, foi criado o “Portal In-

dígena”, possibilitando visitas virtuais às

aldeias, não apenas destinadas aos alu-

nos daquela escola, como também aos de

outras unidades da Fundação Bradesco.

As aldeias de Kadiwéu, Lalima e Cacho-

eirinha fazem parte da iniciativa.

“
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A gente tinha o horário da horta, no
horário de aula, uma vez por semana

pela manhã. Eu me lembro que tínhamos até
uma camiseta vermelha da Fundação, que
achávamos o máximo. O professor fazia um
rodízio entre os alunos porque a melhor ativi-
dade era regar a horta. Todo mundo queria ir
regar a horta ou lavar a casinha agrícola, on-
de ficavam os equipamentos. Então, no dia
que você conseguia aquilo, era o máximo.

Uma vez ganhei uma muda de morango
– porque plantávamos morango na escola –
e levei lá para casa. O professor nos ensinava
como fazer e era uma atividade bem
interessante. 

Kátia Regina de Albuquerque

“

”

Na cidade satélite mais po-

pulosa de Brasília, a escola

de Ceilândia foi inaugura-

da oficialmente em 12 de

outubro pelo então presi-

dente da República, José

Sarney.

Instalada no bair-

ro de Guariroba, foi

visitada, durante a

fase de construção,

pela primeira-dama

francesa, Danielle Miter-

rand, que, acompanhando o

marido, fez questão de conhe-

cer o trabalho da Fundação

Bradesco. Naquela ocasião, inclusive,

Amador Aguiar foi condecorado Cavaleiro

da Legião de Honra da França pelo presi-

dente francês, François Mitterand.

A nova unidade tinha capacidade para

atender 2 mil alunos, em três turnos diá-

rios, nos cursos de pré-primário, 1o e 2°

graus, técnico em administração e magis-

tério e outros de curta duração, voltados

para a comunidade, tais como: artesana-

to, corte e costura, marcenaria, instala-

ções elétricas e hidráulicas, enfermagem

do lar e supletivo, por meio do Telecurso.

Ocupando uma área de mais de 40

mil m2, possui 18 salas de aula, gabinete

dentário, consultório médico e enferma-

ria, laboratório, biblioteca, sala de orien-

tação, duas quadras de esportes, campo

de futebol, auditório para 200 pessoas,

salas-ambiente para ensino técnico. Pos-

suía ainda galpão agrícola, horta e po-

mar, entre outras dependências. 

Em 2000, estudavam na escola mais

de 3 mil alunos, motivados por temas

atuais, que buscavam fortalecer laços fami-

liares e suas relações com a comunidade.

Alunos realizam experiências práticas no
laboratório de Química. Ceilândia (DF), 2004

A colaboração entre pais e escola, uma 
relação incentivada pela Fundação Bradesco.
Ceilândia (DF), 2004
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Os alunos desenvolvem suas
habilidades artísticas através da
música. Ceilândia (DF), 2004
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Três escolas são inauguradas em 1987:

em Paranavaí, no Paraná; no Rio de Janei-

ro e em Propriá, no Estado do Sergipe.

Em Paranavaí, a escola de Fundação

Bradesco foi a primeira a se instalar no

município. Inaugurada em 16 de março,

era a 25a unidade da instituição e foi edi-

ficada no Jardim Ipê. 

A colonização da região teve início em

1924, com a abertura de uma estrada ru-

dimentar que ligava a cidade a Presidente

Prudente, no interior de São Paulo, cru-

zando o Rio Paranapanema. O caminho

atingia a Fazenda Ivaí, denominação pri-

mitiva de Paranavaí. Os primeiros ran-

chos começaram a surgir em 1942 e, dois

anos depois, a colônia contava com cerca

de 80 casas e 500 habitantes. No início da

década de 90, a cidade assistiu a impor-

tantes modificações tecnológicas no setor

primário de produção, com a introdução

de novas indústrias de extração de suco

de laranja, plantio de pomares e frigorífi-

cos de aves e bovinos. 

Alunos plantando mudas no projeto de
reflorestamento de matas ciliares, na década de 90

Incentivar o hábito da leitura é uma 
das metas da Fundação Bradesco. 
Ceilândia (DF), 2004
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Numa área de mais de 33 mil m2, a es-

cola tinha a preocupação de fornecer ensi-

no voltado para as necessidades locais, a

exemplo das demais unidades da Funda-

ção Bradesco. Oferece, atualmente, além

da educação básica, cursos profissionali-

zantes e participa de festivais e concursos

na área cultural e esportiva. Em 1989, for-

mou sua primeira turma do curso Técnico

em Contabilidade. No ano seguinte, acom-

panhando as mudanças no setor agrope-

cuário, inicia uma seqüência de projetos

de atuação comunitária e pesquisas reali-

zadas em parceria com órgãos estaduais e

particulares como: aviários, viveiros de

mudas, formação de profissionais de di-

versas áreas, congressos na área de conta-

bilidade, produção de mandioca e laranja,

entre outros. Também inicia as atividades

do projeto símbolo da escola, o “Refloresta-

mento das Matas Ciliares”, que continua

com suas atividades e reconhecimento co-

munitário ainda hoje.

Em 1995, inaugurou o laboratório de

informática, propiciando a inserção digi-

tal dos alunos e da comunidade em ge-

ral, através dos cursos oferecidos. Três

anos depois, tem início a Fanfarra Esco-

lar que, em 2004 passa a participar de

concursos e festivais por todas as regiões

do Estado, sagrando-se campeã estadual

na categoria Infanto-Juvenil.

A educação musical é um diferencial oferecido 
pela Fundação Bradesco

Os educadores da Fundação Bradesco 
incentivam os alunos a freqüentarem as 
bibliotecas no seu dia-a-dia 
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Quando surgiu a notícia de que no
prédio do Instituto La-Fayette, no Rio

de Janeiro, iria funcionar a Fundação Brades-
co, eu não tinha idéia do que era, nem do seu
porte. O prédio, grandioso, da década de 30,
é tombado pelo Patrimônio Histórico e esta-
va em condições precárias, o que era uma pe-
na. Eles estavam recuperando o prédio com
um cuidado muito grande para manter o
mesmo padrão arquitetônico. Quando correu
a notícia, interessei-me pela novidade.

No primeiro ano, não chegamos a 700
alunos. Foi um trabalho de conquista, de
mostrar para a comunidade que realmente o
trabalho era sério e de qualidade. O seu Ama-
dor Aguiar esteve aqui na inauguração e disse
que tudo na escola do Rio de Janeiro, a exem-
plo das demais, seria gratuito. Isso
acabou com as dúvidas. 

Diana Mosqueira Ribeiro

“

”
no alto

Sala de História da escola da Fundação Bradesco
no Rio de Janeiro, instalada no antigo Instituto 
La-Fayette, criado em 1930, cuja arquitetura
original foi restaurada pela Fundação Bradesco.
Rio de Janeiro (RJ), 2004

página ao lado

Biblioteca da escola do Rio de Janeiro (RJ). 2004

bado pelo Patrimônio Histórico Nacional.

Por ocasião de sua implantação, foi

realizada ampla divulgação no bairro e

arredores. A população mostrou-se cu-

riosa e, ao mesmo tempo, receosa, pois

as vantagens eram muito significativas:

ensino de qualidade, uniforme, material

escolar, merenda, atendimento odontoló-

gico totalmente gratuitos. Da parte da

instituição, uma forte mobilização acon-

teceu envolvendo profissionais de Osas-

co e a equipe do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, a escola foi inaugu-

rada em 16 de março, no bairro da Tijuca,

região marcada por significativos contras-

tes, abrigando grandes edifícios residen-

ciais e diversas favelas. É a única escola

da Fundação Bradesco que está abrigada

num prédio histórico. Construído na dé-

cada de 1930, em estilo art déco e que ou-

trora pertenceu ao tradicional Instituto

La-Fayette, foi recuperado com o cuidado

de serem preservadas as amplas e belas

instalações do edifício, atualmente tom-
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Em Propriá, a Escola de Educação Bá-

sica e Profissional foi inaugurada em 6

de abril de 1987, com capacidade para

atender mais de 2 mil alunos.

A origem da cidade está ligada a uma

missão para catequese dos índios e data

do século 17. A privilegiada localização às

margens do Rio São Francisco e nas pro-

ximidades das várzeas férteis, propiciou

um rápido progresso da povoação. Em

1866, com o nome de Santo Antônio de

Propriá, é elevada à categoria de cidade. 

Cursos de educação infantil, ensino

fundamental, ensino médio, telecurso

(ensino fundamental e ensino médio) são

oferecidos pela unidade que, em 2000,

teve a implantação do curso de alfabetiza-

ção de jovens e adultos, para atender os

pais dos alunos e comunidade, e do curso

de informática, Virtual Vision, destinado

aos portadores de deficiência visual. Tam-

bém são ministrados cursos de capa-

citação profissional voltados para a

informática, corte de cabelo, pintura

em tecido, auxiliar de cozinha, cozi-

nha quente, cozinha fria, auxiliar

de cabeleireiro, cortes de cabelo,

noções básicas de gestão e admi-

nistração, introdução à adminis-

tração financeira, dentre outros.

Nos laboratórios modernos da Fundação Bradesco,
a surpresa diante da experiência realizada

abaixo

Capa de caderno da Fundação Bradesco 
decorada com desenho de Michael de Lisandra
Santos Silva, 16 anos, 2a série do ensino médio.
Própria (SE), 2005

página ao lado

Aula sobre os oceanos realizada na sala de
geografia. Rio de Janeiro (RJ), 2004



de suas receitas em educação e abriu ca-

minho para os estudos que seriam con-

cluídos com a edição da nova Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação, somente

estabelecida em 1996.

Em linhas gerais, o novo texto repetia

princípios da Lei 5.692/71, estendendo à

família o dever de zelar pela educação de

seus filhos. Preocupava-se com a perma-

nência das crianças e jovens na escola,

com a gestão democrática e a valoriza-

ção dos profissionais do ensino. Ques-

tões como democratização do acesso e

da permanência na escola, com amplia-

ção do período escolar e a melhoria da

qualidade do ensino, lutas históricas dos

educadores brasileiros, também esta-

vam contempladas.

Muitas das determinações da nova lei

estavam incorporadas ao currículo e às

determinações pedagógicas da Fundação

Bradesco há muito tempo, como, por

exemplo, o espaço privilegiado que a lei

reservou para a educação profissional,

considerando-a fator estratégico de com-

petitividade e desenvolvimento humano

na nova ordem econômica mundial.

Quanto a nova Constituição entrou

em vigor, 33 escolas de 1o e 2o graus man-

tidas pela Fundação Bradesco, atendiam

44 mil alunos, em 18 Estados brasileiros.

Seis delas estavam em zonas rurais.

1987 também é o ano que marca in-

tensa articulação entre diversos setores

da sociedade, por conta da instalação da

Assembléia Constituinte, em fevereiro,

que criava muita expectativa em relação

aos debates sobre a educação no Brasil.

Seriam, mais uma vez, inevitáveis os de-

bates entre defensores da escola pública

de qualidade e os privatistas, que reivin-

dicavam verbas públicas para as escolas

particulares.

Promulgada no ano seguinte, a nova

Constituição obrigou a União e os Esta-

dos a aplicar, respectivamente, 18% e 25%

Participei de um processo de reestru-
turação do setor de cursos profissio-

nalizantes para a comunidade. Cursos como
artesanato, tecnologia gráfica, cursos de cabe-
leireiro, manicure, de costura, de moda, de
cozinha. Resolvemos agrupá-los por área de
conhecimento e começamos a elaborar mate-
riais didáticos, dar diretrizes para as escolas,
como selecionar os monitores para esses cur-
sos, selecionar os alunos, como montar as tur-
mas, reorganizamos os ambientes onde esses
cursos acontecem. São cursos para as 40 esco-
las, que realizam uma pesquisa e atendem à
demanda necessária naquele momento. Por
exemplo, no Jardim Conceição existe uma de-
manda por cursos de embelezamento e mo-
da. Já a escola de Irecê, na Bahia, pode não
ser moda, eles vão priorizar alimentação.

Fazemos uma pesquisa de demanda e es-
ses cursos são totalmente ligados à comunida-
de, porque o objetivo é qualificar ou requalifi-
car o trabalhador para o mercado de trabalho.

O resultado é interessante. Modi-
fica a vida das pessoas.

Sonia Regina da Silva Costa

“

”
no alto

A Fundação Bradesco possibilita a seus alunos, 
o estudo de disciplinas, como a Matemática,
através de jogos

à direita

Os educadores da Fundação Bradesco incentivam
os alunos a compartilhar seus conhecimentos.
Ceilândia (DF), em 2006
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A expansão das escolas continuou em

1989, com a inauguração de três unida-

des: em Maceió, Alagoas; Natal, Rio Gran-

de do Norte e João Pessoa, na Paraíba.

Oferecendo cursos de 1o e 2o graus e de

educação básica e profissional, a escola de

Maceió iniciou suas atividades em 22 de

fevereiro, no bairro de Serraria, com capa-

cidade para atender mais de 1.600 alunos.

O povoado que deu origem a Maceió

surgiu em um engenho de cana-de-açú-

car, no início do século 17. A palavra Ma-

ceió vem da língua tupi – maçayó ou ma-
çaio-k, que quer dizer “aquele que tapa o

alagadiço”, visto que a região está em

meio a grande abundância de águas e

constante alterações de marés. 

Atualmente, a escola ministra os cur-

sos de educação infantil, ensino funda-

mental, ensino médio, curso de educa-

ção de jovens e adultos (modalidade

suplência do ensino fundamental e mé-

dio via teleducação), educação profissio-

nal de nível técnico na área de gestão

cursos de alfabetização para os pais de

alunos. Merecem destaque, ainda, os

projetos “Alagoas da Nossa Terra” e

“Índio, Retrato da Nossa Terra”, desen-

volvidos na unidade.
Os laboratórios da Fundação Bradesco oferecem
aos alunos toda a tecnologia necessária para o
aprendizado de ciências. Rio de Janeiro (RJ), 2001

Nas salas de leitura, as crianças
desenvolvem a imaginação através
da literatura infantil
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Fevereiro também marcou a inaugu-

ração da escola de Natal, que abriu suas

portas, no bairro de Felipe Camarão, pa-

ra atender 1.500 alunos, nos cursos de 1o

e 2o graus.

Com infra-estrutura disposta em mais

de 18 mil m2 de área ocupada, a escola

possui salas equipadas, biblioteca, labo-

ratório de informática, laboratório de

ciências, oficina pedagógica, consultório

odontológico, cozinha, área de recreação,

quadra esportiva e horticultura. 

Natal é chamada a cidade do sol por

ter um clima bastante agradável e um

dos mais puros ares do mundo. O turis-

mo e a extração do sal são as principais

fontes de renda do Estado.

Resgatar a arte popular da renda “re-

nascença” e “labirinto” faz parte dos cur-

sos oferecidos à comunidade. 

à direita 

Alunos da Fundação Bradesco em aula de história
no Forte dos Reis Magos. Natal (RN), 2004

abaixo 

Através do estudo do meio, alunos aprendem 
mais sobre a natureza. Natal (RN), 2004



Em João Pessoa, a escola começou a

funcionar em 1o de março, no bairro Va-

lentina de Figueiredo, com capacidade

para 1.400 alunos. 

Construída numa área de 41.720 m2,

a escola dispõe de laboratório de ciências

e informática, biblioteca, oficina pedagó-

gica, dez salas de aula, gabinete odonto-

lógico, quadra de esportes, sala de orien-

tação pedagógica e educacional, cozinha

e uma área verde destinada às atividades

de educação ambiental.

A cidade de João Pessoa, fundada no

século 16, é a terceira cidade mais antiga

do Brasil. Foi conquistada primeiro por

franceses e depois por holandeses, que

denominaram-na Friederstadt. Em 1654,

os invasores foram expulsos e a cidade

passou a chamar-se Parahyba.

Os paraibanos participaram ativamen-

te das revoltas imperiais e da revolução de

30, quando o governador João Pessoa de

Albuquerque foi indicado candidato a vice-

presidente da República na chapa de Getú-

lio Vargas. Seu assassinato, em julho desse

ano, causou intensa comoção e, para ho-

menageá-lo, a cidade recebeu seu nome.

Hoje a escola tem cursos de educação

infantil, ensino fundamental, ensino

médio, educação profissional de nível bá-

sico e de nível técnico, curso de educação

de jovens e adultos (modalidade suplên-

cia do ensino fundamental e médio via

teleducação), alfabetização de jovens e

adultos e gestão, além dos cursos de qua-

lificação da comunidade, tais como infor-

mática, datilografia, noções básicas de

gestão e administração, introdução à ad-

ministração financeira, matemática fi-

nanceira, auxiliar de cabeleireiro, cortes,

colorimetria, confecção infantil, decora-

ção para festas, arranjos florais, princí-

pios básicos de cozinha, bolos e confeita-

rias, arte em chocolate, introdução à

microinformática e informática para por-

tadores de deficiência visual.

abaixo 

Mulheres da comunidade participam do
curso de confeitaria.  Natal (RN), 2004
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A escola de Feira de Santana é uma

fazenda com 50 hectares, localizada na

zona rural, no Distrito de Maria Quitéria.

Atua especificamente na área de agrope-

cuária, oferecendo cursos de Insemina-

ção Artificial em Bovinos e Técnico em

Agropecuária, com 1.200 horas de dura-

ção. Cerca de 300 técnicos em Agrope-

cuária já se formaram na escola desde a

implantação do curso. Também são reali-

zados cursos no segmento de Formação

Inicial e Continuada de Trabalhadores.

Em Vila Velha, a escola se instalou no

bairro de Araçás, numa área de mais de

70 mil m2, e atendeu inicialmente cerca

de 900 alunos, número que havia dobra-

do, dez anos depois. Oferecia cursos de

1o e 2o graus, telecurso e cursos de educa-

ção continuada dos trabalhadores.

A cidade está a 25 km da capital do

Estado, Vitória, e é privilegiada pelo seu

agradável clima tropical. É cercada por

praias e abriga o Convento da Penha, si-

tuado no morro de mesmo nome, ponto

turístico considerado o mais antigo san-

tuário do Brasil.

Distante 360 km de São Luís, o muni-

cípio de Pinheiro está localizado na região

da Baixada Ocidental Maranhense, às

margens do Rio Pericumã. A unidade es-

colar de Pinheiro iniciou suas atividades

em abril de 1990 e localiza-se no bairro

do Aeroporto. Orgulha-se de contar

com uma construção física com cerca

vazada, sem barreiras, caracterizando

sua abertura para a comunidade. Rece-

be, anualmente, cerca de 200 alunos pa-

ra ingresso no Ensino Médio. São

oferecidos também os cursos de

educação de jovens e adultos

(alfabetização e telecurso

– ensino fundamental e

médio), capacitação

profissional nas áreas

de gestão, artesanato,

decoração, modela-

gem, serviço de ali-

mentação, moda,

embelezamento e

informática.

Alunos aprendem sobre a cultura do morango 
na escola de Feira de Santana (BA), 2004

Mudas de plantas cultivadas no Viveiro de 
Vila Velha (ES), inaugurado em setembro 
de 2005

A década de 80 termina com as inau-

gurações de escolas em Feira de Santana,

Bahia; em Vila Velha, Espírito Santo –

denominada Escola de 1o e 2o Graus Dr.

Ronaldo Young Carneiro da Rocha;

em Pinheiro, no Maranhão; e em

Caucaia, no Ceará.
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No começo da década de 90, houve

uma mudança na legislação fiscal que di-

ferenciava atividades comerciais de ativi-

dades filantrópicas e a Fundação Brades-

co reformulou algumas de suas atividades

ficando dedicada somente às atividades

educacionais. A Pecplan, por exemplo,

voltou a ser uma empresa com estrutura

própria e ficou assim até ser vendida, em

1996; o Pronam passou a ser adminis-

trado, através do Departamento de Re-

cursos Humanos do Bradesco, assim co-

mo o Centrefor.

O ciclo de inauguração de escolas

continuou com a unidade de Caucaia,

que iniciou suas atividades em abril de

1990. Localizada no bairro Tapabuá,

uma das regiões do Estado mais compro-

metidas socioeconomicamente, conta

com uma área de mais de 38 mil m2. Três

anos depois, contava com 2 mil alunos

freqüentando o ensino pré-escolar, 1o

grau, 2o grau profissionalizante além do

telecurso, cursos de datilografia e técni-

cas agrícolas. Hoje, as escolas oferecem

as disciplinas básicas dos ensinos funda-

mental e médio e desenvolve projetos di-

ferenciados como: Vida de Índio – Al-

deia Tapeba, Cuidando do Futuro –

Saúde é Sexualidade, Reciclagem de Li-

xo, Alecrim-Pimenta – Utilidade Fitote-

rápica, entre outros. 

Alunos saindo da escola de Caucaia (CE)

abaixo 

Alunos da pré-escola em Caucaia (CE)
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Conhecer e respeitar os símbolos nacionais
como formação para a cidadania. 
Osasco (SP), em 2006
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A Denise Aguiar e a Ana Luísa luta-
ram para dar uma cara pedagógica

para a Fundação, além da estrutura organiza-
cional. A idéia para marcar a Fundação seria
a sua eficiência de ensino e não só a sua boa
gestão financeira e de organização da escola.
Existe um trabalho árduo em torno disso.

O que nunca mudou na Fundação, des-
de que entrei, é o que o Senhor Amador
Aguiar desejava que acontecesse nas esco-
las: a formação de valores. Das pessoas bus-
carem os seus objetivos pelo trabalho, de se-
rem éticas, de terem comportamento moral
irrepreensível. Isso nunca morreu, continua
vivo. Aliás, isso é inegociável. Agora, toda a
questão pedagógica mudou radical-
mente. Evoluiu.

Maria Cristina
Telles”

Ainda em 1990, foi inaugurado um

novo prédio para a pré-escola onde exis-

tiam instalações da ACM (Associação

Cristã de Moços), na Vila Campesina. O

espaço, adquirido em 1988, deu lugar a

uma escola moderna, com projeto arqui-

tetônico arrojado, para atendimento em

32 salas de aula, alcançando quase mil

crianças na educação infantil. O projeto

foi completado em 1992, com a inaugu-

ração do prédio de 1a a 4a séries, e amplia-

ção do espaço para o ensino fundamental.

Mais de 70 mil alunos eram atendidos

no início dos anos 90, quando a Funda-

ção Bradesco reorganiza seus departa-

mentos, deixa de ser responsável por em-

presas e volta-se apenas para a educação.

Continuavam em estudo as mudanças

na lei educacional brasileira e organismos

multilaterais, como o Banco Mundial e a

Unesco, mais os nacionais – Fiesp (Fede-

ração das Indústrias de São Paulo), CNI

(Confederação Nacional da Indústria),

MEC (Ministério da Educação e Cultura) e

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais) entre outras – difun-

diam em seus documentos sobre as políti-

cas de educação, nova agenda e nova lin-

guagem para a produção do conhecimen-

to. A expansão da educação deveria estar

em sintonia com a sociedade tecnológica

globalizada e havia necessidade de apoiar-

se em conceitos como modernidade, flexi-

bilidade, competitividade, excelência e de-

sempenho, palavras de ordem que faziam

parte do dicionário da Fundação Bradesco

desde sua criação, em 1956.

Enquanto reorganizava seus setores, a

visita de Margaret Thatcher, ex-primeira-

ministra da Grã-Bretanha, à escola de Cam-

pinas marca o ano de 1994. Recebida pelo

presidente do Bradesco, Lázaro Brandão,

lady Thatcher conheceu as instalações da

escola e recebeu inúmeras manifestações

de carinho dos 300 alunos presentes. 

“

à direita 

Denise Aguiar Alvarez Valente 
e Ana Luisa Restani

no alto 

Atividade de escrita espontânea
dos alunos da primeira série
da escola de Osasco (SP),
2006
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Um dos projetos que mais deram
certo na escola de Marília foi o de

educação ambiental. Todos os professores são
envolvidos nessa questão de mostrar para as
crianças não só fotos, não só slides, não só ví-
deos, mas a realidade. Por que o solo é po-
bre? Por que está acontecendo isso em Marí-
lia? Como era a história de Marília antes?
Como é hoje? 

No Projeto Curupira, íamos ao bosque
municipal de Marília, um espaço de 200 qui-
lômetros de reserva florestal, onde restou a
mata nativa da região. Na primeira série, por
exemplo, a gente trabalhava com o estudo
dos córregos próximos à escola. Depois, o que
poderia ser feito para melhorar os bairros on-
de os alunos residem. 

Em 1997, criamos o Projeto Desperdício,
para as crianças da segunda série, que visava
ao aproveitamento dos alimentos. Ganha-
mos um prêmio da Estação Ciência, de São
Paulo, com receitas de bolo, docinho e ome-
lete feitos com a casca e os talos da cenoura. 

Em 1999, também nasceu lá com a gente
o programa de alfabetização, o Alfa, voltado
aos pais de alunos, porque existia um índice
muito alto de analfabetismo. Eram mais de
200 pais, na época, analfabetos. Se você não
trabalha a família, a valorização do que a
criança aprende e constrói é menor. E é neces-
sário você se inserir na comunidade para esse
tipo de trabalho. Tem que estar lá, cobrando,
todos os dias, mandando bilhetinhos, ir à
quermesse da igreja, convidar os pais para ir à
escola, fazer comadres para dar os
recados. Eu fui fazendo comadres.

Marlene Neves Furlan Lozano”

“
A chegada das estradas de ferro e ro-

dagem, ligando Marília às regiões No-

roeste, Sorocabana e ao norte do Paraná,

firmou o município como pólo de desen-

volvimento do oeste paulista. Na década

de 40, verificou-se um crescimento urba-

no em decorrência do crescimento popu-

lacional da região.

Com a decadência das culturas do ca-

fé, algodão e amendoim e a predominân-

cia da pecuária, a cidade viveu retração

econômica nas décadas de 60 e 70, até

iniciar-se um novo ciclo industrial. Atual-

mente, Marília tem 400 indústrias, que

empregam mais de 12 mil trabalhadores,

responsáveis, entre outros, por mais de 2

bilhões de quilos de produtos alimentí-

cios, o que faz com que a cidade seja cha-

mada de “Capital Nacional do Alimento”.

O terceiro ciclo de desenvolvimento do

município iniciou-se com a instalação de

universidades, que proporcionou amplo de-

senvolvimento das atividades comerciais.

A escola possui cursos de Educação

Básica, Educação Profissional Técnica de

Nível Médio, Educação de Jovens e Adul-

tos e Formação Inicial e Continuada de

Trabalhadores. Para o ano de 2006, ti-

nha a previsão de atender 3.200 alunos.

O curso é dividido em duas fases: Al-

fabetização I, equivalente às primeira e

Nesse ano, também é inaugurada a

escola de Marília, interior de São Paulo,

berço do Bradesco. Instalada no bairro

de Palmital, iniciou suas atividades no

dia 1o de março.

Ocupa uma área total de mais de 19 mil

m2, dos quais cerca de 4.900 m2 são de

área construída. Possui salas equipadas,

biblioteca, laboratórios de informática e de

ciências, oficinas pedagógicas, consultó-

rios, cozinha, três áreas recreativas, quadra

poliesportiva, área dedicada a educação de

jovens e adultos e área agrícola.

Marília ergueu-se sobre um antigo al-

deamento de índios Coroados, no início

do século 20. Seu nome é uma homena-

gem a Marília de Dirceu, musa do incon-

fidente Tomás Antônio Gonzaga. A base

de seu desenvolvimento foi a cultura do

café, substituído posteriormente pelo al-

godão, que se tornou atrativo para a ins-

talação de fábricas de óleo.

abaixo 

Através da música, alunos da escola de Marília
(SP), desenvolvem suas habilidades e
competências, em 2006

página ao lado

Alunos na quadra poliesportiva da escola de
Marília (SP), em 2006
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A escola de Marília surgiu quando o
Bradesco fez 50 anos. A cidade é o

berço do banco, e a escola foi implantada por
razões, inclusive, históricas.

Foi empolgante, porque a comunidade to-
da aspirava, pleiteava sob o argumento de
que sendo o berço do banco, o banco não po-
dia se esquivar ou deixar de ter uma escola lá.
Mas ela não estava desconsiderada, não es-
tava entrando na prioridade. Agora, quando
completou 50 anos, achamos que seria difícil
comemorar e ainda ficar em falta com uma
escola em Marília. Porque, numa certa altu-
ra, você se sente preso a aconteci-
mentos, históricos, afetivos.

Lázaro de Mello Brandão

“

”
no alto

Partidas de xadrez desenvolvem o raciocínio lógico
dos alunos. Marilia (SP), 2006

página ao lado

Ler e contar histórias, atividade comum na
biblioteca da escola de Marília (SP), 2006
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segunda séries do ensino fundamental,

com duas horas diárias de aula, de segun-

da a sexta-feira e duração de um ano; e Al-

fabetização II, relativo às terceira e quarta

séries do ensino fundamental, com duas

horas diárias de aula, de segunda a sexta-

feira e com duração de um ano. As clas-

ses são compostas por 20 alunos.

Atende com prioridade os pais de alu-

nos e comunidade que, por inúmeras ra-

zões, não freqüentaram a escola ou não

concluíram os estudos até a quarta série

do ensino fundamental.

Baseado na concepção socioconstruti-

vista, o curso possibilita ao alfabetizando

tornar-se um sujeito ativo no processo de

aprendizagem.

Destaca-se o papel do alfabetizador,

presencial em sala de aula, com tarefa de

criar situações para que o educando

construa o próprio conhecimento e se

desenvolva cada vez mais em seu estudo.

Partindo do pressuposto que a alfabeti-

zação não deve ocorrer por meio de ma-

nuais e, sim, pela construção de planos

diários de acordo com o andamento e o

rendimento do grupo, o alfabetizador pre-

para materiais adequados aos seus alunos. 

Os alunos contam com toda a estru-

tura física e os equipamentos das escolas

da Fundação Bradesco, tais como: biblio-

tecas, laboratórios, sala de multimídia,

além de todo material didático necessá-

rio ao trabalho do alfabetizador.

Em janeiro de 1995 as obras da cons-

trução da escola de Cuiabá, no Mato

Grosso, ainda estavam em andamento

quando uma equipe de orientadoras, di-

reção e secretária, auxiliada por funcio-

nários da Matriz, em Osasco, instalou-se

num barracão improvisado para receber

matrículas para a nova escola.

Os moradores do bairro Jardim Vitó-

ria, onde a escola está localizada, é um

dos mais carentes da cidade e conta com

uma população de cerca de 10 mil pes-

soas. Ninguém procurava o local de ins-

crição por não acreditar que a unidade da

Fundação Bradesco pudesse oferecer en-

sino de qualidade, totalmente gratuito.



Educ a r pa r a o Fu t u ro 139



140 Educ a r pa r a o Fu t u ro

Alunos compartilham experiências realizadas 
no laboratório da escola de Cuiabá (MS)

abaixo

Playgrounds fazem parte dos espaços de lazer 
das escolas. Cuiabá (MS), 1997

página ao lado

Vista aérea da escola de Cuiabá, década de 90

Para resolver a situação, foi necessário

contratar um carro de som, avisando que

as inscrições estavam abertas e que, de

fato, nada seria cobrado.

No dia 13 de março, a escola abriu

suas portas, com capacidade para aten-

der 1.200 alunos em modernas instala-

ções e áreas de recreação. Uma das novi-

dades que apresentava era o curso

Técnico em Administração e Contabilida-

de, com quatro anos de duração, um ano

a mais do que os cursos convencionais,

com a vantagem de preparar o aluno pa-

ra duas especializações.

A unidade conta com horta, quadra de

esportes, pista de cooper e oficina pedagó-

gica para artes plásticas, marcenaria, couro

e artesanatos, além de uma biblioteca com

8 mil títulos. Para os alunos do 1o grau, fo-

ram programados cursos de Informática.

Nos dois primeiros anos de funciona-

mento, foram necessárias orientação e

conscientização no que se referia a hábi-

tos de estudo, disciplina, regras de convi-

vência, boas maneiras e conservação do

patrimônio. Nos anos seguintes, conti-

nuando as ações educativas, foram ini-

ciados projetos abordando temas como

Ética, Consumo, Pluralidade Cultural,

Educação Ambiental e Sexualidade.





página ao lado

Cursos de Arte em Biscuit são
oferecidos para a comunidade.

Osasco (SP), 2006

Ainda em 1995, a Fundação Bradesco

construiu e entregou dez creches para a

prefeitura de Osasco. Também patroci-

nou a instalação do Hospital e Materni-

dade da Zona Norte, naquele município,

inaugurado no ano seguinte.

Em 1996, a Lei no 9.394 (LDB), mo-

tivou a reorganização por áreas de co-

nhecimento dos cursos oferecidos pela

Fundação Bradesco que se estabelece-

ram da seguinte forma: no setor de

Agropecuária, cursos de inseminação

artificial, bovinocultura de corte, bo-

vinocultura de leite, caprinocultura,

ovinocultura, apicultura, mecaniza-

ção agrícola, produção de hortaliças,

fruticultura, forragicultura, siste-

mas de irrigação e drenagem, de-

rivados na carne, derivados do leite, de-

rivados de frutas e hortaliças, adminis-

tração rural e capatazia rural; em Ges-
tão, auxiliar administrativo; em Embe-
lezamento Pessoal, auxiliar de cabelei-

reiro, cortes de cabelo, penteados, colori-

metria, alisamento e ondulação, ma-

quiador, manicure e pedicure; em Moda,

cursos de confecção feminina, confec-

ção masculina, confecção infantil, ma-

lharia e moletom, moda praia e lingerie;

para a Indústria, cursos de elétrica rela-

cionados a eletrônica básica, instalações

elétricas residenciais, manutenção de

eletrodomésticos e eletrônica; no setor

de Tecnologia Gráfica, produção gráfica,

introdução ao Imac, Photoshop, Page-

maker, Freehand, tecnologia e impres-

são offset; em Informática, Windows/

Word/Excel, Internet e PowerPoint, Ac-

cess, digitação, monitoria em informáti-

ca, Virtual Vision/Windows/Internet,

montagem de microcomputadores, fun-

damentos de rede, teoria e tecnologia de

roteamento, roteamento avançado e tec-

nologia Switching, projetos de redes; em

Lazer e Desenvolvimento Social, borda-

dos (hardanger, ponto cruz, ponto em fi-

ta, ponto reto, vagonite, xadrez), aplica-

ção de entrelaçados (entrelaçado em fita,

macramé, amarradinho e fuxico), pintu-

ra (em tecido, em madeira, em parede e

em seda); em Artesanato Regional, pin-

tura em cerâmica barroca, bonecas de

palha de milho, artesanato com fibra de

bananeira; em Decoração, arte em jor-

nal, arranjos de Páscoa, arranjos de Na-

tal, moda casa e découpage; em Arte em
Papel, cartonagem, confecção de emba-

lagens, cartões artesanais, quilling (fili-

grana), scrapbooking; em Modelagem,

velas artesanais, arte em massa fimo, ar-

te em biscuit; em Acessórios, bijuterias;

em Serviços de Alimentação, cozinhei-

ro, auxiliar de cozinha, cozinha quente,

cozinha fria, confeiteiro, garçom e apro-

veitamento total de alimentos; em Turis-
mo, recepcionista de hospedagem, aten-

dente de reserva, recepção de eventos e

gestão de eventos.
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“Colcha do Conto”, bordada pelas Mães dos
alunos do curso FICT (Formação Inicial e
Continuada de Trabalhadores). Uma única 
história feita a várias mãos. 
Osasco (SP), 2006
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de, Meio Ambiente, Orientação Sexual,

Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultu-

ral. A idéia da eleição desses conteúdos é

oferecer aos alunos a oportunidade de se

apropriarem deles como instrumentos

para refletir e mudar sua própria vida. 

A linha pedagógica aplicada na Fun-

dação Bradesco continuava na vanguarda

educacional do país com qualidade, de-

mocratização dos saberes e envolvimen-

to de alunos e professores com o conhe-

cimento estabelecido como prioridade.

Ao mesmo tempo intensificavam-se os

projetos transversais e os aportes teóri-

cos, que favoreciam a criatividade de

seus alunos e professores.

Neste ano, a Fundação Bradesco rece-

beu a visita da então primeira-dama de Por-

tugal, Maria José Ritta, que veio ao Brasil

acompanhando o presidente Jorge Sampaio.

Com base na mesma lei, o governo

federal edita, no ano seguinte, os Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCN´s)

e, um ano mais tarde, entra em vigor o

Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-

to do Ensino Fundamental e de Valoriza-

ção do Magistério (Fundef).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN) são uma proposta do Ministério da

Educação e do Desporto – MEC, para su-

perar a crise da educação básica no Brasil,

atuando como uma referência para a trans-

formação dos objetivos, conteúdo e didáti-

ca dos ensinos Fundamental e Médio.

Trata-se de um conjunto de textos, ca-

da um sobre uma área de ensino, que ser-

ve para nortear a elaboração dos currícu-

los escolares em todo o país. Os PCNs não

constituem uma imposição de conteúdos

a serem ministrados nas escolas, mas são

propostas nas quais as Secretarias e as

unidades escolares poderão se basear para

elaborar seus próprios planos de ensino.

Estão articulados com os propósitos

do Plano Nacional de Educação (PNE) do

MEC e, dessa forma, propõem uma edu-

cação comprometida com a cidadania,

elegendo, baseados no texto constitucio-

nal, princípios para orientar a educação

escolar. Dignidade da pessoa humana,

igualdade de direitos, participação e co-

responsabilidade pela vida social são al-

gumas de suas balizas. 

Uma das maiores inovações atribuí-

das aos PCNs é a orientação sobre os cha-

mados temas transversais, assim nomea-

dos por não pertencerem a nenhuma

disciplina específica, mas atravessarem

todas elas como se a todas fossem perti-

nentes. Esses temas abordam valores re-

ferentes à cidadania e são eles: Ética, Saú-

Visita da Sra. Maria José Rita, esposa de 
Jorge Sampaio, presidente de Portugal, à 
Fundação Bradesco, Osasco (SP), em 
8 de setembro de 1997

página ao lado

O pleno exercício da cidadania somente é possível
a partir da educação.  Canuanã (TO), 2004
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Um dos marcos de 1997 foi a associa-

ção entre a Fundação Bradesco e o re-

cém-lançado projeto Futura – Canal do

Conhecimento. 

O Futura – Canal do Conhecimento é

um projeto de comunicação e educação.

Criado em 1997, tem o objetivo de incen-

tivar as comunidades a se apropriarem

da programação oferecida, promovendo

transformações e melhorando a realida-

de social de cada uma delas. 

São aproximadamente 60 milhões de

pessoas com acesso a programação 24

horas no ar, por meio de transmissão

aberta, parabólicas ou TV paga.

Em vários Estados brasileiros a pro-

gramação é utilizada em escolas, creches,

presídios, hospitais, centros de saúde,

universidades, bibliotecas, ONGs, sindi-

catos, empresas e serviços públicos. O

Futura já impactou aproximadamente 12

mil instituições, que contam com o

apoio da equipe de Mobilização Comuni-

tária do canal. 

Cerca de 2 milhões de pessoas usam

periodicamente a programação nestas

instituições sociais e 400 mil educadores

foram capacitados ao longo desses anos.

Em 1998, o professor Bruce R. Scott,

da Harvard Business School, reconheci-

da instituição de ensino dos Estados Uni-

dos, veio ao Brasil para visitar escolas da

Fundação Bradesco como parte de um

estudo sobre a eficiência no terceiro se-

tor. Esteve em três escolas: na de Osasco,

na Cidade de Deus, com 6 mil alunos; na

Escola de Gravataí, na região da Grande

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com

2.100 alunos; e na Escola de Bodoquena,

no Mato Grosso do Sul, com mais de mil

alunos, sendo esta em regime de interna-

to. Entrevistou diretores do Bradesco,

professores e alunos da Fundação, e es-

pecialistas brasileiros em educação.

Essa ampla pesquisa foi apresentada,

dois anos depois, para mais de uma cen-

tena de empresários americanos ligados

ao terceiro setor. Scott destacou a quali-

dade do ensino oferecido pela Fundação,

seus resultados e a eficiência na aplica-

ção de recursos privados.

Lançamento do Canal Futura, o Canal do
Conhecimento, em março de 1997. 
(Da esq. para dir.) Ted Tumer, presidente da 
Tumer Broadcasting System Inc.; José Roberto
Marinho, diretor da Fundação Roberto Marinho;
Lázaro Brandão e Sérgio Motta, ministro das
Comunicações. Sede da Fundação Roberto
Marinho, Rio de Janeiro (RJ)

Curso de alfabetização para adultos
oferecido pela Fundação Bradesco, 
Osasco (SP), década de 2000
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A Fundação foi um exercício constan-
te de aprendizado. Na parte arquitetô-

nica, com a entrada da Denise Aguiar, houve
uma visão mais moderna, tanto que as últi-
mas escolas já são, arquitetonicamente, muito
mais bonitas, sem perder a funcionalidade.

A escola de Aparecida de Goiânia é linda.
Ganhou concursos, inclusive internacionais,
de arquitetura de educação. É totalmente
planejada, tem, para cada duas salas de aula
expositivas, uma sala de aula de microcom-
putadores, com 40 micros. Então, os alunos
têm sala expositiva e de pesquisa, trabalho in-
tegrado. Além de ter a sala de informática
voltada para a comunidade, onde tem os cur-
sos profissionalizantes. As novas escolas já
nasceram com uma área voltada para a co-
munidade, independentemente dos alunos; a
escola dos alunos e a escola do povo,
da comunidade, dos mais velhos.

João Cariello de Moraes Filho

“

”Neste ano, ainda, a Fundação Brades-

co se tornou uma das primeiras parcei-

ras do programa Alfabetização Solidária

(Alfasol), que atua com base no ranking

de analfabetismo do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE). Hoje, a

Alfabetização Solidária está presente em

2.066 municípios brasileiros, atuando

prioritariamente em áreas pobres.

O apoio da Fundação, que permanece

ainda hoje, resulta na presença em mais

de 1.200 municípios das Regiões Norte e

Nordeste, com cerca de 1,5 milhão de alu-

nos atendidos, até dezembro de 2000,

além da promoção de cursos nas áreas

metropolitanas de São Paulo, Rio de

Janeiro e Brasília.

Nesses 20 anos, 27 escolas foram

inauguradas em 21 Estados,

além do Distrito Federal, aten-

dendo a mais de 100 mil alu-

nos. Em cada uma dessas

unidades, continuavam sen-

do implantados cursos de

interesse específico de cada

comunidade. 

A Política Nacional de

Educação Ambiental foi

instituída pelo governo federal em 1999,

entendendo-se por ela “os processos por

meio dos quais o indivíduo e a coletivida-

de constroem valores sociais, conheci-

mentos, habilidades, atitudes e compe-

tências voltados para a conservação do

meio ambiente, bem de uso comum do

povo, essencial à sadia qualidade de vida

e sua sustentabilidade”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCNs) passaram a indicar o tema do meio

ambiente como um dos temas transversais

a serem trabalhados nas escolas em todo o

território nacional. Nas unidades da Fun-

no alto

A Fundação Bradesco possibilita a inclusão 
digital de todas as gerações. Marília (SP), 2004

A Física se aprende por meio da experimentação
nas escolas da Fundação Bradesco, 2001
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dação Bradesco, desde os anos 70, a educa-

ção ambiental fazia parte do currículo.

Aparecida de Goiânia, cidade da região

metropolitana da capital do Estado de

Goiás, recebeu a 37a escola da Fundação

Bradesco, em 1999. Instalada no Papillon

Park, bairro carente e afastado do centro, a

unidade iniciou suas atividades com 70

alunos no curso de educação infantil;

680, no ensino fundamental; e 90, no en-

sino médio. Para os cursos de formação

de jovens e adultos e supletivo, eram espe-

radas 395 matrículas nesse mesmo ano.

O município foi formado no século

20, em torno de uma igreja, e era um dos

que apresentava maior crescimento no Es-

tado, no final dos anos 90. A escola tem

capacidade para atender 1.700 alunos.

No final da década, o montante de in-

vestimentos oriundos de doações das

empresas do Bradesco e do Top Clube,

que contava com mais de 230 mil asso-

ciados, forneceram meios para que no-

vas iniciativas fossem implementadas,

como novos projetos de meio ambiente,

ampliação do Telecurso 2o Grau, partici-

pação no Programa de Alfabetização So-

lidária, implantação do Programa de In-

formática para Portadores de Deficiência

Visual, e outras iniciativas.

Internamente, a Fundação dava conti-

nuidade a um processo de modernização

de governança e métodos, preparando-se

para os desafios do século 21.

Em 1919, mudou-se para a França, on-
de foi convidado a trabalhar no laborató-
rio de Alfred Binet, um famoso psicólogo
infantil que desenvolveu testes de inteli-
gência padronizados para crianças. Piaget
notou que crianças francesas da mesma
faixa etária cometiam erros semelhantes
nesses testes e concluiu que o pensamen-
to se desenvolve gradualmente. 

Em 1921, voltou à Suíça e tornou-se di-
retor de estudos do Instituto J. J. Rousseau
da Universidade de Genebra, onde iniciou
o maior trabalho de sua vida, ao observar
crianças brincando e registrar meticulosa-
mente as palavras, as ações e os proces-
sos de raciocínio delas. Lecionou em di-
versas universidades européias e foi o
único suíço a ser convidado a lecionar na
Universidade de Sorbonne, em Paris, Fran-
ça, onde permaneceu de 1952 a 1963.

Fundou e dirigiu o Centro Internacio-
nal para Epistemologia Genética e escre-
veu mais de 75 livros e centenas de traba-
lhos científicos.

Construir o conhecimento

Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, Suíça,
no dia 9 de agosto de 1896 e faleceu em

Genebra, em 17 de setembro de 1980. Es-
tudou a evolução do pensamento até a
adolescência, procurando entender os me-
canismos mentais que o indivíduo utiliza
para captar o mundo. Como epistemólo-
go, investigou o processo de construção
do conhecimento, sendo que, nos últimos
anos de sua vida, centrou seus estudos no
pensamento lógico-matemático. 

Piaget freqüentou a Universidade de
Neuchâtel, onde estudou biologia e filoso-
fia. Foi para Zurique, onde trabalhou como
psicólogo experimental e freqüentou aulas
lecionadas por Carl Gustav Jung. 

Rosa dos Ventos, detalhe do piso da escola de
Aparecida de Goiânia, em 2001

página ao lado

Pátio interno da escola de Aparecida de Goiânia
(GO), fundada em 1999

Pintar coletivamente é uma atividade importante
para o desenvolvimento da sociabilidade da
criança. Aparecida de Goiânia (GO), 2001
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CONSTRUINDO ESCOLAS
PELO BRASIL

�
“Queremos que nossas escolas sejam as melhores, 

principalmente na formação do homem, um homem de caráter.” 

a m a d o r  a g u i a r

à direita

Aluna do programa de
alfabetização para adultos 
em Maceió (AL), escola
inaugurada em fevereiro 
de 1989

página ao lado

De Norte a Sul do país, a
Fundação Bradesco valoriza 
a diversidade e a inclusão
social dos seus alunos. 
Rio de Janeiro (RJ), 2004

S egundo o censo realizado em

1980, a população brasileira em

idade escolar era de quase 23 mi-

lhões de pessoas, das quais cerca de 7,5

milhões de crianças entre 7 e 14 anos não

freqüentavam a escola. Na área rural, dos

9 milhões em idade escolar, mais da me-

tade – 4,8 milhões – estava fora da esco-

la. Além disso, o índice de analfabetismo

continuava alto: 25,5% dos brasileiros

não sabiam ler ou escrever, número que

em 1983 chega a 60 milhões de analfa-

betos e semiletrados para uma população

de aproximadamente 130 milhões de

brasileiros.

A sociedade perdera a confiança na

escola pública, ao longo dos 20 anos an-

teriores, o que provocava aumento na

procura pelas escolas particulares, prin-

cipalmente nas matrículas para o 2o

grau. O ensino universitário caracteriza-

va-se pela mesma tendência voltada à re-

de privada: em 1983, somente 38% dos

universitários estudavam em faculdades

públicas.

O cenário da educação brasileira, no

início dos anos 80, ficava ainda mais gra-

ve quando se observavam os números de

reprovação e evasão escolar: metade dos

alunos que ingressavam na 1a série

eram reprovados no final do ano e

85% das crianças que iniciavam

seus estudos não chegavam ao 2o

grau.



A gradual abertura democrática trazia

de volta as discussões sobre educação em

todo o país. Em diversos congressos de

educadores, principalmente em São Pau-

lo e Minas Gerais, discutiam-se as neces-

sidades de capacitação profissional dos

professores e as estratégias técnicas ade-

quadas para garantir o acesso do maior

número possível de crianças à escola.

Novas tendências pedagógicas tam-

bém estavam na pauta, com destaque pa-

ra aquelas propaladas por Jean Piaget, pa-

ra quem a educação deveria proporcionar

“a formação de homens criativos, inventi-

vos, descobridores, críticos e ativos, que

estivessem em busca constante da cons-

trução da autonomia”. Suas teorias são

tão bem aceitas que, em 1980, realiza-se

o I Congresso Brasileiro Piagetiano.

Em 1981, a Coordenação de Educação

Pré-Escolar, do Governo Federal, lança o

Programa Nacional de Educação Pré-

Escolar.

No ano seguinte, a educadora Esther

de Figueiredo Ferraz assume o Ministé-

rio da Educação e Cultura, tornando-se a

primeira mulher a ocupar o cargo de mi-

nistra no Brasil; a disciplina de Filosofia,

por parecer do Conselho Federal de Edu-

cação, ressurge como optativa; e a Lei no

7.044/82 altera dispositivos da Lei

5.692/71, retirando a obrigatoriedade da

profissionalização do ensino de 2o grau.

No Estado de São Paulo, em 1988, são

criados os Cefams (Centros Específicos

de Formação e Aperfeiçoamento do Ma-

gistério), como projeto especial da rede

pública da Secretaria de Estado da Educa-

ção, para formar, em nível médio, profes-

sores da 1a à 4a série do ensino funda-

mental. Nos Cefams era preciso estudar

quatro anos, em período integral, para

obter o diploma para o magistério. 

Ainda no Estado de São Paulo, em

1988, é instituído o Profic (Programa de

Formação Integral da Criança), com a fi-

nalidade de oferecer jornada integral às

classes de 1o grau para diminuir a repe-

tência e a evasão escolar.

No Rio de Janeiro, em 1985, na gestão

do educador e pedagogo Darcy Ribeiro

como secretário da Educação, são criados

os Cieps (Centros Integrados de Educa-

ção Pública) que, em prédios projetados

pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com ca-

pacidade para abrigar cerca de mil crian-

ças, oferecem bibliotecas, quadras de es-

portes, refeitório e gabinetes médico e

odontológico. Dois anos depois, os Cieps

atendem somente 3% da população esco-

lar do Rio de Janeiro e, dos 500 prometi-

dos, apenas 117 foram edificados e estão

em funcionamento.

Acompanhando as tendências peda-

gógicas de vanguarda e, por força de lei,

às determinações federais, muitas das

quais já em prática nas suas escolas, a

Fundação Bradesco continuava conscien-

te de que a educação está na origem da

Preparar para os desafios do mundo moderno,
uma das metas da Fundação Bradesco. 
Osasco (SP), 2006
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Dentro da Fundação, também existe
uma área dedicada aos cursos profis-

sionalizantes. Hoje, os cursos para a comuni-
dade têm uma representatividade muito
grande nos mais de 100 mil alunos da Funda-
ção. Eles somam 35 mil alunos. É um seg-
mento muito grande. O objetivo é oferecer co-
nhecimento para que as pessoas possam
obter trabalho, emprego e renda para um pú-
blico de 16 anos a 70, 80 anos. Em Gara-
nhuns mesmo, lembro bem, apareceu um
aluno italiano que veio para o Brasil
só para aprender manejo de bovino. 

Zuleica Ferreira Passini

“

”

igualdade de oportunidades e da realiza-

ção pessoal e coletiva. Entre 1980 e

2000, expandiu sua atuação e ficou per-

to de cumprir a meta de construir escolas

em todos os Estados brasileiros, sem es-

quecer da formação de seus professores. 

Para a instituição, era preciso ofere-

cer ensino de qualidade a um maior nú-

mero de beneficiados, tanto que, em

1986, Amador Aguiar projetava atender

50 mil alunos nas escolas de 1o e 2o graus

da Fundação Bradesco nos dois anos se-

guintes, o que significava a criação de 17

mil novas vagas nesse período.

Outra preocupação marcante da Fun-

dação Bradesco era, e continua sendo, a

educação comunitária, também conhecida

como educação para a cidadania. A inicia-

tiva data da década de 1950, muito antes,

portanto, da aprovação da Lei 9.394/96,

que definiu novos critérios para a Educa-

ção Profissional Básica. Nas unidades que

surgiam pelo Brasil, esses cursos livres e

flexíveis eram voltados para diversas fren-

tes formativas, culturais ou profissionais.

Nos anos 80, a implantação desses cursos

foi ampliada com base em pesquisa de de-

manda realizada em cada região.

Na relação dos cursos profissionalizan-

tes são criados, em 1984, os cursos Técni-

co em Telefonia, Técnico em Refrigeração

e Ar-Condicionado, Contínuo/Escriturá-

ria e Básico Bancário e, em 1985, o curso

Empresa Treinamento Escola.

Nesse período de 20 anos, a Fundação

Bradesco recebeu visitas internacionais e

prêmios relevantes. Passou a atuar na área

da educação à distância, com a implanta-

ção do Telecurso 2o grau e das telessalas,

além de ser apresentada na Universidade

de Harvard, nos Estados Unidos, como es-

tudo de caso eficiente no terceiro setor.

no alto

A Fundação Bradesco usa todas as ferramentas
tecnológicas ao seu alcance para a educação de
adultos. Osasco (SP), década de 80
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Quando ingressei na Fundação Bra-
desco, nós tínhamos dez escolas em

funcionamento, além das extensões, que
eram as escolas rurais. De Conceição do Ara-
guaia, eram a Rio Dourado e a Capra; San-
ta Eliza e Uberaba eram extensões da escola
de Campinas; e Una, em Ilhéus, no sul da
Bahia, estava vinculada à escola de Irecê.
Havia ainda as escolas Vale Gurupi, Rio Ca-
pim e Pagrisa. Então, eram dez esco-
las mais essas rurais.

Sandra Maria 
Marques

“

”

A expansão que marca essas duas dé-

cadas começa em 1982, com a implanta-

ção das escolas de Rosário do Sul, no Rio

Grande do Sul, e Teresina, no Piauí.

A primeira, localizada na fronteira oes-

te do Estado do Rio Grande do Sul com o

Uruguai, está instalada numa fazenda de

100 hectares e, dentro das características

das escolas da Fundação Bradesco, iniciou

suas atividades voltada para a profissiona-

lização de pessoas que trabalhavam no

meio rural, através dos Cursos de Educa-

ção Profissional Técnica e Básica.

no alto

Alunos do curso técnico em Agropecuária.
Bodoquena (MS), 1988

Alunos da escola de Teresina (PI), 
em 2001

O povoamento do município de Rosá-

rio do Sul teve início em 1800. Tornou-se

cidade em 1938 com nome de Nossa Se-

nhora do Rosário e, depois, Rosário, no-

mes ligados à santa padroeira do lugar.

O curso Técnico em Agropecuária,

para alunos que já concluíram o Ensino

Médio, permite o desenvolvimento de

conhecimentos relacionados ao processo

de produção vegetal e paisagística, da

produção animal e agroindustrial, bem

como, atividades do setor produtivo que

envolvem o planejamento, a instalação, o

gerenciamento e a avaliação de toda a es-

trutura do negócio agropecuário e

agroindustrial. Também é oferecido o

curso de Administração Rural.

Já na Educação Profissional Básica,

o curso de Inseminação Artificial em

Bovinos é ministrado semanalmen-

te. Não exige pré-requisito de instru-

ção, assim como também os cur-

sos de Capatazia Rural e

Inseminação Artificial

em Ovinos.
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Em Teresina, a Escola de Educação

Básica e Profissional Embaixador Espe-

dito de Freitas Resende, homenagem a

um diplomata piauiense, foi inaugurada

em 6 de julho, com a presença de Lázaro

Brandão e capacidade para atender 500

alunos entre 7 e 14 anos. Instalou-se

no bairro Dirceu Arco Verde, um

dos mais carentes da região.

Teresina foi a primeira cida-

de do Brasil a ser construída

em traçado geométrico e tor-

nou-se capital do Estado em

1852. Tem suas raízes na Barra do

Poti, onde, em 1760, já havia um aglo-

merado de casas habitadas

por pescadores, canoei-

ros e plantadores de fu-

mo e mandioca. Loca-

lizada na confluência

do Rio Parnaíba com o

Poti, cortada pela es-

Lázaro de Mello Brandão na inauguração 
da escola de Teresina (PI), instalada no bairro 
Dirceu Arco Verde, em 6 de julho de 1982

Eu já tinha uma experiência com
educação nas redes pública e priva-

da, mas a Fundação era muito diferente de
tudo que já havia visto. Nunca havia traba-
lhado em uma instituição que tivesse tantos
recursos. Ali o aluno tinha reais condições de
estudar. Isso me deu um sentido de responsa-
bilidade muito grande. 

Havia toda uma estrutura pedagógica por
trás para dar suporte. Até para os professores
foi uma novidade. Eles foram selecionados
na comunidade, tinham experiência e a maio-
ria havia atuado na rede pública de Teresina.
O grande desafio foi transformar tudo isso
em um benefício real para a comunidade,
com uma educação que visava melhorar a vi-
da das pessoas. E hoje, depois de 24 anos, a
escola tem resultados fantásticos.

No início, as pessoas estavam receosas,
pensavam que era necessário pagar pela es-
cola. Depois, foi uma loucura. A procura
sempre foi maior do que a oferta. Acho que a
cidade inteira, se pudesse, estudaria
na Fundação Bradesco. 

Márcia Maria Sobreira Soares

“

”
abaixo

(Da esq. para a dir.) Márcia Maria Sobreira Soares
aos 7 anos, com sua mãe, Maria de Lourdes e sua
irmã Mercia, em foto de 1955
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trada que ligava Oeiras a Parnaíba, e com

sua posição geográfica privilegiada, a Bar-

ra do Poti registrou extraordinário aumen-

to populacional e transformou-se num dos

maiores centros comerciais da região. A

escola expandiu-se em 1984, com a criação

dos cursos de 2o grau e incluía diversos

cursos técnicos.

O crescimento de escolas e a oferta de

educação de qualidade faziam com que

aumentasse a procura por vagas e as so-

licitações de governos para a implanta-

ção de escolas da Fundação Bradesco em

várias localidades. Há muito o critério

para escolha de locais se baseava na ca-

rência de unidades de ensino e da popu-

lação: a Fundação Bradesco estabeleceu

como missão também transformar os lo-

cais onde se instalava. O processo come-

çava, em geral, com a doação do terreno

por parte de Estados, prefeituras ou mes-

mo por pessoas interessadas em benefi-

Meu pai chegou a fazer um curso téc-
nico na Fundação Bradesco, que sem-

pre foi muito bem vista ali na comunidade.
Era uma escola de referência, sempre havia a
preocupação de acompanhar, ir até a casa,
chamar os pais para as reuniões, para que eles
estejam mais próximos da educação dos filhos.

Os professores não se detinham à avaliação
por escrito, não tinham essa restrição, esse im-
pedimento. As avaliações eram feitas pelo ren-
dimento do aluno, pelo potencial que a gente
conseguia naquele tempo, criatividade. Uma
coisa que a gente aprendeu bastante na Fun-
dação Bradesco foi o respeito às pessoas, que
todos têm direitos e deveres e que nós devemos
respeitar o espaço das pessoas, ter uma relação
afetuosa, mas que se estabeleça respeito. Res-

peito é uma palavra-chave no
ensino da Fundação
Bradesco.

Ruytemberg Oliveira
Rodrigues

“

”

no alto

Alunos do ensino médio, na escola 
de Teresina (PI), em 2001

A Fundação Bradesco preocupa-se com o 
bem-estar dos seus alunos, que se apropriam dos
ambientes amplos e saudáveis das suas escolas.
Teresina (PI), 2001



ciar suas comunidades. Os pedidos eram

tecnicamente analisados e, uma vez defi-

nido o local, a Fundação se responsabili-

zava por toda a infra-estrutura.

Os alunos eram selecionados a partir

de entrevistas feitas com a família, nas

suas próprias residências. Carência e mo-

radia próxima da escola eram critérios

fundamentais para matrícula. Não havia

As escolas não são só para funcio-
nários. Atendemos também alu-

nos carentes. Quando implantamos uma
escola, os pais vão lá e fazem a ficha de ins-
crição. O Centro Educacional monta equi-
pes para visitar as casas dos candidatos ins-
critos. Depois os alunos são selecionados.
Muitas vezes a criança só usa chinelo. Na
escola, ela vai ganhar o primeiro tênis, o
uniforme. Vai ter tudo isso. Sempre damos
preferência aos alunos que moram
próximos da escola.

Márcia de Aquino Gonçalo

“

”
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acima

Alimentação saudável e balanceada 
é fornecida nas escolas da Fundação Bradesco.
Teresina (PI), 2001

Aprender sobre a importância dos alimentos
cultivados organicamente é uma das práticas das

escolas da Fundação Bradesco.
Teresina (PI), 2001
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Estimular socialização é um dos objetivos
da Fundação Bradesco



Ester de Figueiredo Ferraz, como reconhe-

cimento do governo federal ao trabalho de-

senvolvido pela Fundação Bradesco.

Nesse mesmo ano, como parte das

comemorações pelos 40 anos do Brades-

co, na Matriz, em Osasco, Amador

Aguiar resolveu inaugurar o Museu His-

tórico, tendo seu gerenciamento ficado a

cargo da Fundação Bradesco graças ao

seu caráter cultural.

Instalado a poucos metros da entrada

principal da Cidade de Deus, o Museu

Bradesco reúne um arquivo com cerca

de 100 mil imagens e mais de 8 mil pe-

ças, distribuídas em espaços temáticos

que destacam desde os primeiros tem-

pos do Bradesco – com máquinas e do-

cumentos que eram utilizados – até a

tecnologia dos tempos atuais, utilizada

pelo maior banco privado da América La-

tina. Na sua área externa, pode-se visitar

uma locomotiva, totalmente restaurada,

Meu pai sempre sonhou que eu en-
trasse em uma escola boa, e a Fun-

dação era o sonho dele. Aqui eu tinha dentis-
ta, médico, tudo. Entrei com 17 anos e fiz o
curso Técnico de Turismo. Foram os melhores
anos da minha vida. O curso era excelente,
com grandes professores, tinha muita aula
prática, oferecia disciplinas como museolo-
gia, o que se revelou muito útil. 

Em 1989 fui chamada para trabalhar no
Museu do Bradesco, que era pequeno, tinha
uma salinha, uma sala grande de exposições
e um depósito. Só que, com a incorporação
de outros bancos, o trabalho aumentou
bastante. Em pouco tempo, triplicou o vo-

lume de documentos, fotos, ob-
jetos e informações.

Adriana Leite 
de Oliveira

“

”

restrição para mais de uma criança por fa-

mília nem a exigência do futuro aluno ser

filho de funcionários do Bradesco. Ao in-

gressar na Fundação, a criança ou o jo-

vem teriam garantidos o material didáti-

co completo, uniforme, alimentação e

assistência até completar o 2o grau.

Professores e auxiliares eram escolhi-

dos, preferencialmente, nas localidades

onde as escolas se instalavam, a partir de

seleção feita por técnicos da Matriz, em

Osasco. Passavam por entrevistas, exa-

mes seletivos, treinamentos e constantes

cursos de capacitação. 

Iniciativas para levar escolas a lugares

carentes e distantes não paravam. A Es-

cola Rural de Rio Dourado, em São Feliz

do Xingu, no Pará, funcionava em 1982

como extensão da Escola Ministro Jarbas

Passarinho, localizada em Conceição do

Araguaia. A região era pioneira em ativi-

dades pecuárias na Amazônia, e o currí-

culo da unidade estava voltado para esse

desenvolvimento.

Além da preocupação em criar novas

escolas, a Fundação se voltava para ativi-

dades que pudessem valorizar seus alu-

nos e criou, em 1982, o Concurso de Edu-

cação e Cultura Fundação Bradesco, com

o objetivo de incentivar o interesse pela

pesquisa e redação. Aberto a todos os es-

tudantes da Fundação Bradesco e realiza-

do anualmente, tinha uma premiação

que variava de medalhas e coleções de li-

vros até cadernetas de poupança.

Em 1983, Amador Aguiar foi

condecorado com a Ordem

Nacional do Mérito Educati-

vo, no grau de comendador,

pela ministra da Educação,
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Aluna recebe o Prêmio Amador
Aguiar, do Concurso de Educação e
Cultura da Fundação Bradesco, das
mãos de seu criador. Cidade de Deus,
Osasco (SP), 1985

Adriana Leite de Oliveira aos 
5 anos. Osasco (SP), 1975
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A Fundação Bradesco oferece
infra-estrutura para práticas
esportivas



adquirida da Companhia Paulista de Es-

tradas de Ferro, fabricada no ano de

1912, nos Estados Unidos.

Ainda em 1983, foi inaugurada a Esco-

la de Educação Básica e Profissional Pro-

fessora Valentina de Oliveira Figueiredo,

em Jaboatão, no Estado de Pernambuco.

Jaboatão dos Guararapes, situada en-

tre o litoral e a zona canavieira, apresenta

a segunda economia do Estado no setor

industrial. Possui o parque dos Guarara-

pes, principal atração turística por ter si-

do palco das batalhas entre portugueses e

holandeses que se estabeleceram em Per-

nambuco, no período colonial. A escola

está localizada no bairro de Dois Carnei-

ros e conta com dez salas de aula, gabine-

te odontológico, laboratórios de informá-

tica, biblioteca, laboratório de ciências,

cozinha, quadras esportivas, entre outros

ambientes, oferecendo os cursos de ensi-

no fundamental e ensino médio, educa-

ção profissional técnica em nível médio

na área de gestão, cursos de formação ini-

cial e continuada de trabalhadores, ensi-

no supletivo – modalidade suplência de

ensino fundamental e ensino médio

via teleducação e alfabetização de jo-

vens e adultos, além de cursos volta-

dos à comunidade.

A escola, que recebeu o nome da

mãe do então presidente da Repúbli-

ca, João Baptista Figueiredo, ocupa

um lugar de destaque no municí-

pio graças à sua qualidade de ensi-

no, trabalho de ação voluntária e

responsabilidade socioambiental.

Três anos depois, como ex-

tensão, foi criada a escola de Garanhuns,

oferecendo o curso de Inseminação Arti-

Inauguração da escola de Jaboatão (PE). 
(Em primeiro plano, da esq. para a dir.) 
Dona Jane Magalhães, primeira-dama do Estado
de Pernambuco, Luiz Felipe Oliveira e Amador
Aguiar, em 12 de abril de 1984

à direita

Capa de caderno da Fundação Bradesco decorada
com desenho de Guilherme Henrique de Oliveira
Martins, 17 anos, 3a série A do ensino médio.
Jaboatão (PE)
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Muitos queriam entrar para estudar
na Fundação e, quando mudamos

para o sul de Minas, minha família quis me
matricular.

Lá eu aprendi a fazer instalação elétrica
básica, mas eu gostava muito de fazer era ta-
co de beisebol. Cadeira, não. Eu não tinha
coordenação motora para fazer uma cadeira.
Era muito à vontade: cada turma dividia suas
equipes e fazia um projeto que achava legal. 

A escola tinha bons professores de educa-
ção artística, aprendia a fazer desenho, um
pouco de história da arte. Tinha a fanfarra,
as comemorações do Dia Nacional
de Ação de Graças e os desfiles.

Welington dos Reis Strutz

“

”

O terreno para a instalação da escola

em Rondônia foi doado pelo empresário

Jacob Moreira Lima, sensibilizado pelo

trabalho da Fundação Bradesco. A área

de mais de 20 mil m2, estava preparada

para receber 1.080 alunos.

Cacoal era uma jovem cidade de pou-

co mais de 18 mil habitantes, fundada em

1972 e emancipada em 1978. Sua econo-

mia estava baseada na agricultura do café,

cacau, feijão, milho e mandioca. A nova

escola começou com 496 alunos e, além

do ensino básico de 1o e 2o graus profis-

sionalizantes, oferecia cursos comunitá-

rios de preparação para o trabalho, tais co-

mo datilografia e artes industriais.

ficial em Bovinos. A partir de 1998, a

unidade passou a ministrar os cursos

Técnico em Agropecuária, Informática e

Capacitação aos Produtores Rurais.

Também são implantadas as Escolas

Professora Maria Antonieta Carneiro de

Mello, em Itajubá, em Minas Gerais, e a

Antônio Sanchez de Larragoiti Y Curdu-

mi, em Cacoal, Roraima, sendo as duas

de educação básica e profissional.

O município de Itajubá surgiu no iní-

cio do século 19 e se destacou pela agri-

cultura, pecuária e pelas fábricas de teci-

dos, calçados e doces.

A Fundação Bradesco oferece aos seus alunos
laboratórios completos para acesso e aprendizagem
da informática

abaixo

Aula demonstrativa do curso de Inseminação
Artificial em Bovinos, na década de 2000

página ao lado

Amplos espaços de lazer são destinados aos alunos
da Fundação Bradesco 
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Os processos de seleção de professo-
res eram feitos pela equipe pedagógi-

ca. Nós elaborávamos as provas, verificáva-
mos o espaço físico para as inscrições, e a
divulgação era feita via jornal. Fazíamos to-
do esse contato com o jornal para a publica-
ção dos resultados. Divulgávamos os resulta-
dos e iniciávamos o processo de entrevistas.
O interessante era ver a satisfação das pes-
soas com a seriedade do processo. Elas não
acreditavam: “Nossa, eu passei. Nem tenho
padrinho. Como que eu passei?”

Implantávamos uma média de três esco-
las por ano, de 83 a 90. Foi uma época de
muita correria, de muito trabalho e tínha-
mos que conseguir colocar a escola
para funcionar.

Sandra Maria Marques

“

”
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1984 começa com a inauguração da

Escola de São Luís do Maranhão. Instala-

da no bairro de Coroadinho, tinha capa-

cidade para atender mil alunos de 1o e 2o

graus, em três turnos de funcionamento.

Em 1988, foi implantado o curso de edu-

cação infantil, à época chamado de pré-

escolar. No ano seguinte, a escola forma-

va sua primeira turma de Magistério.

São Luís é capital do Estado do Mara-

nhão e foi fundada em 1612, na ilha às

margens da baía de São Marcos, do

Oceano Atlântico. Povoada originaria-

mente pelos franceses, no século 17 foi

invadida, em 1641, por holandeses, que

nomearam o povoado em homenagem

ao rei Luiz XIII. Três anos depois, foram

expulsos pelos portugueses. A economia

local é baseada na indústria de transfor-

mação de minérios e no comércio.

No final desse ano, a Fundação Bra-

desco quadruplicou os recursos destina-

dos para suas escolas, em relação ao or-

çamento de 1983.

A Fundação Bradesco atende mais de 108 mil
crianças, em todo o Brasil e respeita a diversidade
existente entre elas. Foto de 1998

Desde cedo, os alunos descobrem os benefícios de
estudar em grupo



Curso de Madureza Ginasial da tevê brasi-

leira, que contou com uma rede de tele-

postos em vários municípios paulistas. 

Nenhuma experiência de ensino por

meio da televisão, no entanto, foi tão bem-

sucedida quanto a do Telecurso 2o Grau,

que iniciou sua programação em janeiro

de 1985 como resultado de um convênio

entre a Fundação Roberto Marinho – res-

ponsável pela transmissão dos programas

por meio das emissoras das Organizações

Globo – e a Fundação Bradesco, que além

de financiadora da iniciativa era responsá-

vel por acompanhar o conteúdo pedagógi-

co e o material didático. 

Seriam 5 milhões de brasileiros que

teriam acesso aos programas por meio da

transmissão, via 60 emissoras abertas, e

mais 40 mil alunos em telepostos manti-

dos por instituições públicas e empresas

privadas, além dos 2 mil alunos que as-

sistiriam aos programas nas escolas da

Fundação. Os trabalhos em salas de aula

Em meados dos anos 80, a necessida-

de de levar educação a lugares distantes

chegou às emissoras de televisão, embora

há algum tempo, algumas iniciativas en-

volvessem a produção de programas com

conteúdo educativo: a Fundação Centro

Brasileiro de Televisão Educativa, em

1965, produzia programas educacionais,

veiculados por emissoras comerciais; em

1975, o Departamento Nacional de Teleco-

municações (Dentel) autorizou o funcio-

namento da TVE, Canal 2, emissora de te-

levisão pública que exibia o programa

“João da Silva”, um curso supletivo sob a

forma de novela, com roteiro baseado na

dramatização de conteúdos pedagógicos e

acompanhado de material didático; a Vila

Sésamo, programa criado pela Children’s

Television Workshop (CTW), dos Estados

Unidos, que estreou no final dos anos 60,

para proporcionar às crianças menores de

seis anos aprendizados básicos e habilida-

des sociais necessárias ao seu desenvolvi-

mento intelectual e social; e a Fundação

Padre Anchieta, de São Paulo, que por

meio da TV Cultura, produziu o primeiro ao lado

(da esq. para a dir.) Roberto Marinho e Amador
Aguiar firmam o convênio entre a Fundação
Bradesco e Fundação Roberto Marinho para a
produção de um novo Telecurso Supletivo de 2o

Grau. Sede das Organizações Globo (RJ), em 20
de setembro de 1984

Em 1985 eu vim para o Centro Edu-
cacional porque a Fundação fez um

convênio com a Fundação Roberto Marinho
para produzir o Telecurso 2o Grau.

Minha missão era criar telepostos na Ci-
dade de Deus e em todas as escolas da Fun-
dação. Ninguém sabia exatamente por onde
tinha que começar. As escolas de Campinas e
de Osasco já tinham experiência com supleti-
vo, mas de modo presencial. À distância nin-
guém nunca havia feito. Nem havia espaço
previsto nas escolas para esse tipo de curso.
Aos poucos, fomos aprendendo, promove-
mos encontros de monitores e começamos a
escrever os manuais. Foram anos de batalha.
Tive que estudar e aprender sobre legislação
de suplência. Em 1986, conseguimos certifi-
car as provas junto ao Conselho Esta-
dual de Educação. 

Maria Cristina Telles

“

”
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são conduzidos por um monitor, que atua

como orientador de aprendizagem.

A idéia representava uma alternativa

de ensino para aqueles que queriam

completar seus estudos em horários fle-

xíveis e dentro de suas casas. Dois anos

mais tarde, foi lançado o Telecurso 1o

Grau, e o programa chegou às empre-

sas, com telessalas instaladas em diver-

sos locais. Cada grau tem duração de

dois anos e, ao final desses cursos, a cer-

tificação era feita pela própria Fundação

Bradesco.

É também em 1984 que a Fundação

Bradesco recebe uma de suas mais ilus-

tres visitas, Albert Sabin, descobridor da

vacina contra a poliomielite, que visitou

a Cidade de Deus, acompanhado por sua

esposa, Eloísa Sabin.

No ano seguinte, a Pecplan, através de

uma iniciativa conjunta com a Embrapa

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-

cuária) inaugurou o Núcleo de Formação

de Inseminadores de Campo Grande, no

Mato Grosso do Sul, objetivando implan-

tar a técnica no Estado cujo rebanho bovi-

no de corte era o maior do Brasil. Tam-

no alto

A Fundação Bradesco acredita na
importância do esporte. Osasco (SP)

à esquerda

(da esq. para a dir.) Amador Aguiar e Dr.
Albert Sabin no salão nobre da Fundação

Bradesco, em dezembro de 1984. Cidade
de Deus, Osasco (SP)

bém entrou em funcionamento a Escola

Rural de 1o Grau da Fazenda Santa Elisa,

no município de Santo Antônio da Posse,

interior de São Paulo.

Ainda neste ano, a Fundação Bradesco

recebeu da Câmara Americana de Comér-

cio para o Brasil, o Prêmio ECO, destina-

do a reconhecer iniciativas de contribui-

ção empresarial à comunidade, e criou o

setor de Esportes e Recreação como com-

plemento do trabalho de formação de

crianças e jovens, inicialmente, nas esco-

las da Matriz, em Osasco, e Jaboatão, em

Pernambuco. Contava com o ginásio de

esportes instalado na Cidade de Deus, vá-

rias equipes de atletismo, dança e ginásti-

ca olímpica, premiadas em competições

nacionais e internacionais.

Novas escolas foram inauguradas em

Macapá, no Amapá, em São João del Rei,

Minas Gerais, em Salvador, na Bahia, e

em Manaus, no Amazonas.
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Atividades esportivas, como o
basquete, desenvolvem na criança
a noção do trabalho em equipe



Macapá é o meio do mundo. Você já
pensou, colocar uma escola no meio

do mundo? A Fundação Bradesco tem lá a
sua escola. Macapá é exatamente a linha
que divide o mundo.

É um desafio olhar o que está acontecen-
do no Brasil todo. É muito emocionante e
gratificante. Ela faz diferença em todos os Es-
tados do Brasil onde ela está. Modifica as
pessoas, modifica o entorno da esco-
la. Isso é fantástico.

Ana Cleide Souza de Castro”

“

A escola está próxima à linha do equa-

dor e tem localização privilegiada; de lá é

possível admirar a Serra do Navio, local

conhecido internacionalmente como a

maior fonte de riqueza mineral, o manga-

nês ou ouro preto, como é popularmente

conhecido na região. Conta com mais de 2

mil alunos e para a comunidade há cursos

de Conserva de Alimentos, Noções Bási-

cas de Gestão e Administração, Introdu-

ção à Administração Financeira, Matemá-

tica Financeira, Auxiliar de Cabeleireiro,

Cortes, Colorimetria, Biscuit, Princípios

Básicos de Cozinha, Culinária para Mi-

croondas, Técnicas de Congelamento,

Garçom, Módulo II, Introdução à Mi-

croinformática, Windows, Word, Excel,

Power Point, Internet, Módulo IV, Access

e Informática para portadores de deficiên-

cia visual, Introdução à Informática, Win-

dows, Internet, Word, Excel.

O Estado do Amapá recebeu a Escola

de Educação Básica e Profissional Gover-

nador Janary Gentil Nunes, no dia 3 de

janeiro de 1985.

A cidade fica a 345 km de Belém do

Pará, e seu nome tem origem tupi, com

uma variação de macapaba, que quer di-

zer lugar de muitas bacabas, um fruto

de palmeira nativa da região. Não exis-

tem rodovias ligando Macapá a outros

Estados brasileiros. É a única cidade bra-

sileira que está à margem esquerda do

Rio Amazonas, e é cortada pela linha do

Equador.

Localizada no bairro de Vila Amazo-

nas, a unidade está instalada no edifício

que originalmente foi projetado como es-

cola para os filhos dos funcionários da Ico-

mi (Indústria e Comércio de Minérios),

empresa subsidiária da norte-americana

Bethlehem Steel, que, em 1946, começou a

exploração das jazidas de manganês des-

cobertas na Serra do Navio. O edifício

apresenta arquitetura concebida por enge-

nheiros alemães e norte-americanos. 

Os alunos da Fundação Bradesco são
preparados para a vida com uma grande
variedade de disciplinas
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Os personagens das histórias dos
livros chegam à escola levando as
crianças a mergulharem no mundo
da literatura



que esteve presente à inauguração, em

março de 1985.

A unidade estava preparada para dar

assistência médica e odontológica, alimen-

tação, vestuário e material escolar a todos

os alunos carentes ali matriculados. Atual-

mente, além do segmento de educação bá-

sica, atende educação de jovens e adultos

(da alfabetização até o ensino médio) e ofe-

rece cursos de formação inicial e continua-

da do trabalhador voltados para a comuni-

dade. Também se destaca pelo Projeto da

Produção de Papel Reciclado, aperfeiçoado

a cada ano e realizado com os alunos da

Educação Básica. Conta com diversos am-

bientes, como biblioteca, laboratório de In-

formática, laboratório de ciências, cozinha

industrial, ambiente de recursos audiovi-

suais, consultório odontológico, área verde

(horta, pomar, minhocário, compostagem

e viveiro de mudas), oficina pedagógica,

duas quadras e uma piscina.

Em São João del Rei, que conserva as

tradições típicas de Minas Gerais, a Fun-

dação Bradesco instalou sua décima oi-

tava unidade, chamada Escola de Educa-

ção Básica e Profissional Dona Sinhá

Neves, em homenagem à mãe do ex-pre-

sidente da República, Tancredo Neves,

Tancredo Neves (no centro) na inauguração da
escola de São João Del Rei (MG), denominada
Dona Sinhá Neves, em homenagem à mãe do
presidente. Março de 1985

Alunos em excursão no trem Maria Fumaça,
aprendem a valorizar o patrimônio histórico da sua
região. São João Del Rei (MG), 2004
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Em Salvador, na Bahia, a escola se

instalou na periferia, em Cajazeiras, o

primeiro bairro planejado da capital baia-

na, criado pelo governador João Durval,

responsável pela doação do terreno utili-

zado para a construção da unidade.

Cajazeiras sofreu um processo mui-

to grande de desordenamento, tornan-
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no alto, à direita

As artes estão presentes no currículo dos alunos 
da Fundação Bradesco

no alto, à esquerda

Alunos em aula de pintura. São João Del Rei
(MG), 2004

Matemática também se aprende brincando.
Alunos jogam dominó na escola de Salvador (BA)

do-se um bairro com alta concentração

populacional e carente de apoio nos se-

tores básicos de saúde, educação e

transporte. A escola tornou-se, assim,

importante ponto de referência e trans-

formação. Dez anos depois de inaugu-

rada, atendia mais de 2 mil alunos nos

cursos de educação básica, educação

profissional técnica, educação de jo-

vens e adultos, informática e capacita-

ção profissional.

Em 2002, um dos projetos desenvol-

vidos pela escola recebeu o prêmio con-

cedido pela ONU, por meio do Programa

das Nações Unidas para Controle Inter-

nacional de Drogas.

Na capital do Amazonas, a escola es-

tá localizada no bairro Alvorada II e foi

inaugurada em abril, oferecendo desde

a pré-escola até o ensino profissionali-

zante de 2o grau. O trabalho se entende

também para a educação de jovens e

adultos, com cursos de alfabetização

voltados para trabalhadores e donas de

casa, muitos pais de alunos da escola,

que não tiveram oportunidade de reali-

zar seus estudos.

É equipada com salas de aula mo-

dernas, biblioteca com acervo perma-

nentemente atualizado, utilizada tam-

bém pelos alunos das escolas vizinhas,

laboratórios de Eletrônica e Informáti-

ca, áreas de recreação, cozinha e con-

sultório odontológico, em meio a am-

pla área verde.



Manaus é uma mistura maravilhosa.

Você tem aqueles morenos, aquelas

meninas de cabelos negros, olhos bem casta-

nhos. Aquela fisionomia da mistura do índio

com o caboclo, com o negro. Tem aqueles que

são oriundos do sul do país, porque o Distrito

Industrial, numa determinada época, precisou

buscar lá a mão-de-obra especializada; foram

ficando e se misturando, se integrando à comu-

nidade. Então, Manaus realmente é um univer-

so de muitas raças. É o Brasil.

A Fundação não trabalha apenas o aspec-
to do conhecimento técnico, tem a preocupa-
ção de formar pessoas que possam contribuir
positivamente para a sociedade. Quando vo-
cê trabalha a criança, desde os pequenos há-
bitos alimentares, a consciência ambiental,
valores de cidadania, valores de solidarieda-
de, voluntariado, você contribui com
a comunidade. 

Carlos Zacarias de Paula Neto

“

”
página ao lado

Vista aérea da escola de Bodoquena
(MS), em 2004

Levar a tecnologia e o acesso
democrático ao mundo digital para
todos os pontos do país é um dos
objetivos da Fundação Bradesco

no alto

Priorizando as comunidades 
mais carentes, as escolas da
Fundação Bradesco permitem o
acesso à educação em regiões
sem infra-estrutura. Manaus
(AM), 2004

Um marco histórico na atuação da Fun-

dação Bradesco de Manaus foi o projeto

desenvolvido pelos alunos das quartas sé-

ries do ensino fundamental denominado

“Dia da Cidadania”, realizado em 2002,

que, através da ação voluntária de alunos,

professores, pais e profissionais de diver-

sas instituições, permitiu o atendimento

de 2 mil pessoas em serviços de cidadania,

áreas de saúde, bem-estar e lazer. 
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Cheguei em Bodoquena aos 23 anos
e muitos alunos da escola eram mais

velhos que eu. Nos primeiros 15 dias, eu erra-
va a minha casa. Eram todas muito iguais. 

Como veterinário, minha função era coor-
denar os setores da pecuária. Na fazenda-es-
cola tinha gado de leite, avicultura, suinocul-
tura e apicultura. Cada setor tinha os seus
funcionários responsáveis. Abaixo do veteri-
nário, havia os técnicos agropecuários, que
eram os encarregados efetivamente pelos se-
tores. Abaixo deles havia os outros funcioná-
rios: no caso do gado leiteiro, o ordenhador;
no caso do frango, o zelador. E, abaixo deles,
estavam os alunos, que cumpriam prática
para o curso de técnico agropecuário. Eu não
medicava nenhuma vaca antes de chamar os
meninos e falar para eles o que estava acon-
tecendo. Meninos é modo de falar.
Eles eram homens.

Ricardo Rehder

“

”

Em 1986, duas novas escolas foram

implantadas: a de Bodoquena, no Mato

Grosso do Sul, e a de Ceilândia, no Dis-

trito Federal.

A escola-fazenda de Bodoquena insta-

lou-se a 45 km do município de Miranda,

extremo sul do Pantanal Mato-Grossen-

se, ocupando uma área de 750 hectares e

pouco mais de 30 mil m2 de área cons-

truída. Com capacidade para atender

1.100 alunos, contava com 443 alunos in-

ternos na sua inauguração e, como em

outras escolas da Fundação Bradesco,

priorizava a preparação educacional e

técnica de estudantes carentes da zona

rural. A opção pelo internato se dava pe-

As refeições nas escolas da Fundação Bradesco 
são elaboradas com alimentos naturais. 
Escola de Bodoquena (MS), em 2004

A escola-fazenda de Bodoquena leva aos
habitantes da zona rural a oportunidade do estudo
profissionalizante. Bodoquena (MS), 2004
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las dificuldades de locomoção da região,

que nasceu como colônia agrícola, nas

terras do governo federal, em 1950.

A escola possui ambulatório médico,

marcenaria, oficina, quadra poliesportiva,

piscina e uma vila com vinte casas para

abrigar seus funcionários. Vale ressaltar

que a procura pela escola sempre se man-

teve na faixa dos 40% acima das vagas dis-

poníveis, principalmente porque a insti-

tuição sempre foi procurada por estudan-

tes da zona urbana de Campo Grande, fo-

ra do perfil estabelecido para aquele local.

Muitas crianças de 12 a 14 anos ingres-

savam na escola pela primeira vez, confir-

mando a necessidade de um projeto edu-

cacional que levasse até eles não apenas a

educação básica, mas também o suporte

necessário para sua profissionalização.

Bodoquena é a única, desse modelo,

em toda a região do Pantanal. Tem cur-

sos da educação infantil ao ensino mé-

dio. Sua rotina se inicia às 7 horas da ma-

nhã com a manutenção dos dormitórios,

divididos por sexo, e higiene pessoal. As

aulas começam às 7h30 e terminam às

12h10. Depois do almoço, às 14h30, os

alunos iniciam o período de estudo

orientado, aprendendo técnicas agríco-

las, de inseminação artificial de bovinos,

A fazenda-escola funciona em regi-
me de internato. Tem toda uma es-

trutura de fazenda, mas ao mesmo tempo
tem toda uma estrutura de escola. Para os
alunos que ingressam na escola não existe
dificuldade, pois eles são da zona rural e es-
tão mais ou menos habituados. É evidente
que crianças exigem todo cuidado e acom-
panhamento, mas costumam ser muito
tranqüilas. Lá não existem muros e temos
milhares de metros quadrados de área livre
para elas transitarem. A grande maioria se
adapta facilmente à rotina. 

Os indígenas passam por isso, em função
da cultura. A visão de mundo que eles têm é
diferente, mas, com o passar do tempo, a pró-
pria escola procurou se adequar a esse tipo de
aluno. Existem várias aldeias na região, e o
número de alunos indígenas é considerável. 

Uma das questões fundamentais por trás
do nosso trabalho diário é o resgate dos valo-
res necessários para a formação do caráter e
da cidadania. Isso passa também pe-
las artes, em especial a música. 

João Raul Alves
Goularte”

Na horta, a produção de alimentos consumidos 
na própria unidade. Bodoquena (MS),2004

Alunos aprendem sobre a cultura indígena
realizando artesanato  em cerâmica. Bodoquena
(MS), 2004

de agrimensura, de pecuária de leite e

técnicas de plantio. Mantém, ainda, uma

granja e um pomar, responsáveis pela

auto-suficiência da unidade.

Em 2001, a escola iniciou o projeto

“Cultura Indígena”, com o objetivo de

valorizá-la junto à comunidade escolar.

No ano seguinte, foi criado o “Portal In-

dígena”, possibilitando visitas virtuais às

aldeias, não apenas destinadas aos alu-

nos daquela escola, como também aos de

outras unidades da Fundação Bradesco.

As aldeias de Kadiwéu, Lalima e Cacho-

eirinha fazem parte da iniciativa.

“
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A gente tinha o horário da horta, no
horário de aula, uma vez por semana

pela manhã. Eu me lembro que tínhamos até
uma camiseta vermelha da Fundação, que
achávamos o máximo. O professor fazia um
rodízio entre os alunos porque a melhor ativi-
dade era regar a horta. Todo mundo queria ir
regar a horta ou lavar a casinha agrícola, on-
de ficavam os equipamentos. Então, no dia
que você conseguia aquilo, era o máximo.

Uma vez ganhei uma muda de morango
– porque plantávamos morango na escola –
e levei lá para casa. O professor nos ensinava
como fazer e era uma atividade bem
interessante. 

Kátia Regina de Albuquerque

“

”

Na cidade satélite mais po-

pulosa de Brasília, a escola

de Ceilândia foi inaugura-

da oficialmente em 12 de

outubro pelo então presi-

dente da República, José

Sarney.

Instalada no bair-

ro de Guariroba, foi

visitada, durante a

fase de construção,

pela primeira-dama

francesa, Danielle Miter-

rand, que, acompanhando o

marido, fez questão de conhe-

cer o trabalho da Fundação

Bradesco. Naquela ocasião, inclusive,

Amador Aguiar foi condecorado Cavaleiro

da Legião de Honra da França pelo presi-

dente francês, François Mitterand.

A nova unidade tinha capacidade para

atender 2 mil alunos, em três turnos diá-

rios, nos cursos de pré-primário, 1o e 2°

graus, técnico em administração e magis-

tério e outros de curta duração, voltados

para a comunidade, tais como: artesana-

to, corte e costura, marcenaria, instala-

ções elétricas e hidráulicas, enfermagem

do lar e supletivo, por meio do Telecurso.

Ocupando uma área de mais de 40

mil m2, possui 18 salas de aula, gabinete

dentário, consultório médico e enferma-

ria, laboratório, biblioteca, sala de orien-

tação, duas quadras de esportes, campo

de futebol, auditório para 200 pessoas,

salas-ambiente para ensino técnico. Pos-

suía ainda galpão agrícola, horta e po-

mar, entre outras dependências. 

Em 2000, estudavam na escola mais

de 3 mil alunos, motivados por temas

atuais, que buscavam fortalecer laços fami-

liares e suas relações com a comunidade.

Alunos realizam experiências práticas no
laboratório de Química. Ceilândia (DF), 2004

A colaboração entre pais e escola, uma 
relação incentivada pela Fundação Bradesco.
Ceilândia (DF), 2004
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Os alunos desenvolvem suas
habilidades artísticas através da
música. Ceilândia (DF), 2004
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Três escolas são inauguradas em 1987:

em Paranavaí, no Paraná; no Rio de Janei-

ro e em Propriá, no Estado do Sergipe.

Em Paranavaí, a escola de Fundação

Bradesco foi a primeira a se instalar no

município. Inaugurada em 16 de março,

era a 25a unidade da instituição e foi edi-

ficada no Jardim Ipê. 

A colonização da região teve início em

1924, com a abertura de uma estrada ru-

dimentar que ligava a cidade a Presidente

Prudente, no interior de São Paulo, cru-

zando o Rio Paranapanema. O caminho

atingia a Fazenda Ivaí, denominação pri-

mitiva de Paranavaí. Os primeiros ran-

chos começaram a surgir em 1942 e, dois

anos depois, a colônia contava com cerca

de 80 casas e 500 habitantes. No início da

década de 90, a cidade assistiu a impor-

tantes modificações tecnológicas no setor

primário de produção, com a introdução

de novas indústrias de extração de suco

de laranja, plantio de pomares e frigorífi-

cos de aves e bovinos. 

Alunos plantando mudas no projeto de
reflorestamento de matas ciliares, na década de 90

Incentivar o hábito da leitura é uma 
das metas da Fundação Bradesco. 
Ceilândia (DF), 2004
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Numa área de mais de 33 mil m2, a es-

cola tinha a preocupação de fornecer ensi-

no voltado para as necessidades locais, a

exemplo das demais unidades da Funda-

ção Bradesco. Oferece, atualmente, além

da educação básica, cursos profissionali-

zantes e participa de festivais e concursos

na área cultural e esportiva. Em 1989, for-

mou sua primeira turma do curso Técnico

em Contabilidade. No ano seguinte, acom-

panhando as mudanças no setor agrope-

cuário, inicia uma seqüência de projetos

de atuação comunitária e pesquisas reali-

zadas em parceria com órgãos estaduais e

particulares como: aviários, viveiros de

mudas, formação de profissionais de di-

versas áreas, congressos na área de conta-

bilidade, produção de mandioca e laranja,

entre outros. Também inicia as atividades

do projeto símbolo da escola, o “Refloresta-

mento das Matas Ciliares”, que continua

com suas atividades e reconhecimento co-

munitário ainda hoje.

Em 1995, inaugurou o laboratório de

informática, propiciando a inserção digi-

tal dos alunos e da comunidade em ge-

ral, através dos cursos oferecidos. Três

anos depois, tem início a Fanfarra Esco-

lar que, em 2004 passa a participar de

concursos e festivais por todas as regiões

do Estado, sagrando-se campeã estadual

na categoria Infanto-Juvenil.

A educação musical é um diferencial oferecido 
pela Fundação Bradesco

Os educadores da Fundação Bradesco 
incentivam os alunos a freqüentarem as 
bibliotecas no seu dia-a-dia 
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Quando surgiu a notícia de que no
prédio do Instituto La-Fayette, no Rio

de Janeiro, iria funcionar a Fundação Brades-
co, eu não tinha idéia do que era, nem do seu
porte. O prédio, grandioso, da década de 30,
é tombado pelo Patrimônio Histórico e esta-
va em condições precárias, o que era uma pe-
na. Eles estavam recuperando o prédio com
um cuidado muito grande para manter o
mesmo padrão arquitetônico. Quando correu
a notícia, interessei-me pela novidade.

No primeiro ano, não chegamos a 700
alunos. Foi um trabalho de conquista, de
mostrar para a comunidade que realmente o
trabalho era sério e de qualidade. O seu Ama-
dor Aguiar esteve aqui na inauguração e disse
que tudo na escola do Rio de Janeiro, a exem-
plo das demais, seria gratuito. Isso
acabou com as dúvidas. 

Diana Mosqueira Ribeiro

“

”
no alto

Sala de História da escola da Fundação Bradesco
no Rio de Janeiro, instalada no antigo Instituto 
La-Fayette, criado em 1930, cuja arquitetura
original foi restaurada pela Fundação Bradesco.
Rio de Janeiro (RJ), 2004

página ao lado

Biblioteca da escola do Rio de Janeiro (RJ). 2004

bado pelo Patrimônio Histórico Nacional.

Por ocasião de sua implantação, foi

realizada ampla divulgação no bairro e

arredores. A população mostrou-se cu-

riosa e, ao mesmo tempo, receosa, pois

as vantagens eram muito significativas:

ensino de qualidade, uniforme, material

escolar, merenda, atendimento odontoló-

gico totalmente gratuitos. Da parte da

instituição, uma forte mobilização acon-

teceu envolvendo profissionais de Osas-

co e a equipe do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, a escola foi inaugu-

rada em 16 de março, no bairro da Tijuca,

região marcada por significativos contras-

tes, abrigando grandes edifícios residen-

ciais e diversas favelas. É a única escola

da Fundação Bradesco que está abrigada

num prédio histórico. Construído na dé-

cada de 1930, em estilo art déco e que ou-

trora pertenceu ao tradicional Instituto

La-Fayette, foi recuperado com o cuidado

de serem preservadas as amplas e belas

instalações do edifício, atualmente tom-
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Em Propriá, a Escola de Educação Bá-

sica e Profissional foi inaugurada em 6

de abril de 1987, com capacidade para

atender mais de 2 mil alunos.

A origem da cidade está ligada a uma

missão para catequese dos índios e data

do século 17. A privilegiada localização às

margens do Rio São Francisco e nas pro-

ximidades das várzeas férteis, propiciou

um rápido progresso da povoação. Em

1866, com o nome de Santo Antônio de

Propriá, é elevada à categoria de cidade. 

Cursos de educação infantil, ensino

fundamental, ensino médio, telecurso

(ensino fundamental e ensino médio) são

oferecidos pela unidade que, em 2000,

teve a implantação do curso de alfabetiza-

ção de jovens e adultos, para atender os

pais dos alunos e comunidade, e do curso

de informática, Virtual Vision, destinado

aos portadores de deficiência visual. Tam-

bém são ministrados cursos de capa-

citação profissional voltados para a

informática, corte de cabelo, pintura

em tecido, auxiliar de cozinha, cozi-

nha quente, cozinha fria, auxiliar

de cabeleireiro, cortes de cabelo,

noções básicas de gestão e admi-

nistração, introdução à adminis-

tração financeira, dentre outros.

Nos laboratórios modernos da Fundação Bradesco,
a surpresa diante da experiência realizada

abaixo

Capa de caderno da Fundação Bradesco 
decorada com desenho de Michael de Lisandra
Santos Silva, 16 anos, 2a série do ensino médio.
Propriá (SE), 2005

página ao lado

Aula sobre os oceanos realizada na sala de
geografia. Rio de Janeiro (RJ), 2004



de suas receitas em educação e abriu ca-

minho para os estudos que seriam con-

cluídos com a edição da nova Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação, somente

estabelecida em 1996.

Em linhas gerais, o novo texto repetia

princípios da Lei 5.692/71, estendendo à

família o dever de zelar pela educação de

seus filhos. Preocupava-se com a perma-

nência das crianças e jovens na escola,

com a gestão democrática e a valoriza-

ção dos profissionais do ensino. Ques-

tões como democratização do acesso e

da permanência na escola, com amplia-

ção do período escolar e a melhoria da

qualidade do ensino, lutas históricas dos

educadores brasileiros, também esta-

vam contempladas.

Muitas das determinações da nova lei

estavam incorporadas ao currículo e às

determinações pedagógicas da Fundação

Bradesco há muito tempo, como, por

exemplo, o espaço privilegiado que a lei

reservou para a educação profissional,

considerando-a fator estratégico de com-

petitividade e desenvolvimento humano

na nova ordem econômica mundial.

Quanto a nova Constituição entrou

em vigor, 33 escolas de 1o e 2o graus man-

tidas pela Fundação Bradesco, atendiam

44 mil alunos, em 18 Estados brasileiros.

Seis delas estavam em zonas rurais.

1987 também é o ano que marca in-

tensa articulação entre diversos setores

da sociedade, por conta da instalação da

Assembléia Constituinte, em fevereiro,

que criava muita expectativa em relação

aos debates sobre a educação no Brasil.

Seriam, mais uma vez, inevitáveis os de-

bates entre defensores da escola pública

de qualidade e os privatistas, que reivin-

dicavam verbas públicas para as escolas

particulares.

Promulgada no ano seguinte, a nova

Constituição obrigou a União e os Esta-

dos a aplicar, respectivamente, 18% e 25%

Participei de um processo de reestru-
turação do setor de cursos profissio-

nalizantes para a comunidade. Cursos como
artesanato, tecnologia gráfica, cursos de cabe-
leireiro, manicure, de costura, de moda, de
cozinha. Resolvemos agrupá-los por área de
conhecimento e começamos a elaborar mate-
riais didáticos, dar diretrizes para as escolas,
como selecionar os monitores para esses cur-
sos, selecionar os alunos, como montar as tur-
mas, reorganizamos os ambientes onde esses
cursos acontecem. São cursos para as 40 esco-
las, que realizam uma pesquisa e atendem à
demanda necessária naquele momento. Por
exemplo, no Jardim Conceição existe uma de-
manda por cursos de embelezamento e mo-
da. Já a escola de Irecê, na Bahia, pode não
ser moda, eles vão priorizar alimentação.

Fazemos uma pesquisa de demanda e es-
ses cursos são totalmente ligados à comunida-
de, porque o objetivo é qualificar ou requalifi-
car o trabalhador para o mercado de trabalho.

O resultado é interessante. Modi-
fica a vida das pessoas.

Sonia Regina da Silva Costa

“

”
no alto

A Fundação Bradesco possibilita a seus alunos, 
o estudo de disciplinas, como a Matemática,
através de jogos

à direita

Os educadores da Fundação Bradesco incentivam
os alunos a compartilhar seus conhecimentos.
Ceilândia (DF), em 2006
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A expansão das escolas continuou em

1989, com a inauguração de três unida-

des: em Maceió, Alagoas; Natal, Rio Gran-

de do Norte e João Pessoa, na Paraíba.

Oferecendo cursos de 1o e 2o graus e de

educação básica e profissional, a escola de

Maceió iniciou suas atividades em 22 de

fevereiro, no bairro de Serraria, com capa-

cidade para atender mais de 1.600 alunos.

O povoado que deu origem a Maceió

surgiu em um engenho de cana-de-açú-

car, no início do século 17. A palavra Ma-

ceió vem da língua tupi – maçayó ou ma-
çaio-k, que quer dizer “aquele que tapa o

alagadiço”, visto que a região está em

meio a grande abundância de águas e

constante alterações de marés. 

Atualmente, a escola ministra os cur-

sos de educação infantil, ensino funda-

mental, ensino médio, curso de educa-

ção de jovens e adultos (modalidade

suplência do ensino fundamental e mé-

dio via teleducação), educação profissio-

nal de nível técnico na área de gestão

cursos de alfabetização para os pais de

alunos. Merecem destaque, ainda, os

projetos “Alagoas da Nossa Terra” e

“Índio, Retrato da Nossa Terra”, desen-

volvidos na unidade.
Os laboratórios da Fundação Bradesco oferecem
aos alunos toda a tecnologia necessária para o
aprendizado de ciências. Rio de Janeiro (RJ), 2001

Nas salas de leitura, as crianças
desenvolvem a imaginação através
da literatura infantil
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Fevereiro também marcou a inaugu-

ração da escola de Natal, que abriu suas

portas, no bairro de Felipe Camarão, pa-

ra atender 1.500 alunos, nos cursos de 1o

e 2o graus.

Com infra-estrutura disposta em mais

de 18 mil m2 de área ocupada, a escola

possui salas equipadas, biblioteca, labo-

ratório de informática, laboratório de

ciências, oficina pedagógica, consultório

odontológico, cozinha, área de recreação,

quadra esportiva e horticultura. 

Natal é chamada a cidade do sol por

ter um clima bastante agradável e um

dos mais puros ares do mundo. O turis-

mo e a extração do sal são as principais

fontes de renda do Estado.

Resgatar a arte popular da renda “re-

nascença” e “labirinto” faz parte dos cur-

sos oferecidos à comunidade. 

à direita 

Alunos da Fundação Bradesco em aula de história
no Forte dos Reis Magos. Natal (RN), 2004

abaixo 

Através do estudo do meio, alunos aprendem 
mais sobre a natureza. Natal (RN), 2004



Em João Pessoa, a escola começou a

funcionar em 1o de março, no bairro Va-

lentina de Figueiredo, com capacidade

para 1.400 alunos. 

Construída numa área de 41.720 m2,

a escola dispõe de laboratório de ciências

e informática, biblioteca, oficina pedagó-

gica, dez salas de aula, gabinete odonto-

lógico, quadra de esportes, sala de orien-

tação pedagógica e educacional, cozinha

e uma área verde destinada às atividades

de educação ambiental.

A cidade de João Pessoa, fundada no

século 16, é a terceira cidade mais antiga

do Brasil. Foi conquistada primeiro por

franceses e depois por holandeses, que

denominaram-na Friederstadt. Em 1654,

os invasores foram expulsos e a cidade

passou a chamar-se Parahyba.

Os paraibanos participaram ativa-

mente das revoltas imperiais e da revolu-

ção de 30, quando o governador João Pes-

soa de Albuquerque foi indicado candi-

dato a vice-presidente da República na

chapa de Getúlio Vargas. Seu assassina-

to, em julho desse ano, causou intensa

comoção e, para homenageá-lo, a cidade

recebeu seu nome.

Hoje a escola tem cursos de educa-

ção infantil, ensino fundamental, ensi-

no médio, educação profissional de ní-

vel básico e de nível técnico, curso de

educação de jovens e adultos (modali-

dade suplência do ensino fundamental

e médio via teleducação), alfabetização

de jovens e adultos e gestão, além dos

cursos de qualificação da comunidade,

tais como informática, datilografia, no-

ções básicas de gestão e administração,

introdução à administração financeira,

matemática financeira, auxiliar de ca-

beleireiro, cortes, colorimetria, confec-

ção infantil, decoração para festas, ar-

ranjos florais, princípios básicos de

cozinha, bolos e confeitarias, arte em

chocolate, introdução à microinformá-

tica e informática para portadores de

deficiência visual.

Mulheres da comunidade participam do
curso de confeitaria. Natal (RN), 2004
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A escola de Feira de Santana é uma

fazenda com 50 hectares, localizada na

zona rural, no Distrito de Maria Quitéria.

Atua especificamente na área de agrope-

cuária, oferecendo cursos de Insemina-

ção Artificial em Bovinos e Técnico em

Agropecuária, com 1.200 horas de dura-

ção. Cerca de 300 técnicos em Agrope-

cuária já se formaram na escola desde a

implantação do curso. Também são reali-

zados cursos no segmento de Formação

Inicial e Continuada de Trabalhadores.

Em Vila Velha, a escola se instalou no

bairro de Araçás, numa área de mais de

70 mil m2, e atendeu inicialmente cerca

de 900 alunos, número que havia dobra-

do, dez anos depois. Oferecia cursos de

1o e 2o graus, telecurso e cursos de educa-

ção continuada dos trabalhadores.

A cidade está a 25 km da capital do

Estado, Vitória, e é privilegiada pelo seu

agradável clima tropical. É cercada por

praias e abriga o Convento da Penha, si-

tuado no morro de mesmo nome, ponto

turístico considerado o mais antigo san-

tuário do Brasil.

Distante 360 km de São Luís, o muni-

cípio de Pinheiro está localizado na região

da Baixada Ocidental Maranhense, às

margens do Rio Pericumã. A unidade es-

colar de Pinheiro iniciou suas atividades

em abril de 1990 e localiza-se no bairro

do Aeroporto. Orgulha-se de contar

com uma construção física com cerca

vazada, sem barreiras, caracterizando

sua abertura para a comunidade. Rece-

be, anualmente, cerca de 200 alunos pa-

ra ingresso no Ensino Médio. São

oferecidos também os cursos de

educação de jovens e adultos

(alfabetização e telecurso

– ensino fundamental e

médio), capacitação

profissional nas áreas

de gestão, artesanato,

decoração, modela-

gem, serviço de ali-

mentação, moda,

embelezamento e

informática.

Alunos aprendem sobre a cultura do morango 
na escola de Feira de Santana (BA), 2004

Mudas de plantas cultivadas no Viveiro de 
Vila Velha (ES), inaugurado em setembro 
de 2005

A década de 80 termina com as inau-

gurações de escolas em Feira de Santana,

Bahia; em Vila Velha, Espírito Santo –

denominada Escola de 1o e 2o Graus Dr.

Ronaldo Young Carneiro da Rocha;

em Pinheiro, no Maranhão; e em

Caucaia, no Ceará.
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No começo da década de 90, houve

uma mudança na legislação fiscal que di-

ferenciava atividades comerciais de ativi-

dades filantrópicas e a Fundação Brades-

co reformulou algumas de suas atividades

ficando dedicada somente às atividades

educacionais. A Pecplan, por exemplo,

voltou a ser uma empresa com estrutura

própria e ficou assim até ser vendida, em

1996; o Pronam passou a ser adminis-

trado, através do Departamento de Re-

cursos Humanos do Bradesco, assim co-

mo o Centrefor.

O ciclo de inauguração de escolas

continuou com a unidade de Caucaia,

que iniciou suas atividades em abril de

1990. Localizada no bairro Tapabuá,

uma das regiões do Estado mais compro-

metidas socioeconomicamente, conta

com uma área de mais de 38 mil m2. Três

anos depois, contava com 2 mil alunos

freqüentando o ensino pré-escolar, 1o

grau, 2o grau profissionalizante além do

telecurso, cursos de datilografia e técni-

cas agrícolas. Hoje, as escolas oferecem

as disciplinas básicas dos ensinos funda-

mental e médio e desenvolve projetos di-

ferenciados como: Vida de Índio – Al-

deia Tapeba, Cuidando do Futuro –

Saúde é Sexualidade, Reciclagem de Li-

xo, Alecrim-Pimenta – Utilidade Fitote-

rápica, entre outros. 

Alunos saindo da escola de Caucaia (CE)

abaixo 

Alunos da pré-escola em Caucaia (CE)
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Conhecer e respeitar os símbolos nacionais
como formação para a cidadania. 
Osasco (SP), em 2006
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A Denise Aguiar e a Ana Luísa luta-
ram para dar uma cara pedagógica

para a Fundação, além da estrutura organiza-
cional. A idéia para marcar a Fundação seria
a sua eficiência de ensino e não só a sua boa
gestão financeira e de organização da escola.
Existe um trabalho árduo em torno disso.

O que nunca mudou na Fundação, des-
de que entrei, é o que o Senhor Amador
Aguiar desejava que acontecesse nas esco-
las: a formação de valores. Das pessoas bus-
carem os seus objetivos pelo trabalho, de se-
rem éticas, de terem comportamento moral
irrepreensível. Isso nunca morreu, continua
vivo. Aliás, isso é inegociável. Agora, toda a
questão pedagógica mudou radical-
mente. Evoluiu.

Maria Cristina
Telles”

Ainda em 1990, foi inaugurado um

novo prédio para a pré-escola onde exis-

tiam instalações da ACM (Associação

Cristã de Moços), na Vila Campesina. O

espaço, adquirido em 1988, deu lugar a

uma escola moderna, com projeto arqui-

tetônico arrojado, para atendimento em

32 salas de aula, alcançando quase mil

crianças na educação infantil. O projeto

foi completado em 1992, com a inaugu-

ração do prédio de 1a a 4a séries, e amplia-

ção do espaço para o ensino fundamental.

Mais de 70 mil alunos eram atendidos

no início dos anos 90, quando a Funda-

ção Bradesco reorganiza seus departa-

mentos, deixa de ser responsável por em-

presas e volta-se apenas para a educação.

Continuavam em estudo as mudanças

na lei educacional brasileira e organismos

multilaterais, como o Banco Mundial e a

Unesco, mais os nacionais – Fiesp (Fede-

ração das Indústrias de São Paulo), CNI

(Confederação Nacional da Indústria),

MEC (Ministério da Educação e Cultura) e

Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais) entre outras – difun-

diam em seus documentos sobre as políti-

cas de educação, nova agenda e nova lin-

guagem para a produção do conhecimen-

to. A expansão da educação deveria estar

em sintonia com a sociedade tecnológica

globalizada e havia necessidade de apoiar-

se em conceitos como modernidade, flexi-

bilidade, competitividade, excelência e de-

sempenho, palavras de ordem que faziam

parte do dicionário da Fundação Bradesco

desde sua criação, em 1956.

Enquanto reorganizava seus setores, a

visita de Margaret Thatcher, ex-primeira-

ministra da Grã-Bretanha, à escola de Cam-

pinas marca o ano de 1994. Recebida pelo

presidente do Bradesco, Lázaro Brandão,

lady Thatcher conheceu as instalações da

escola e recebeu inúmeras manifestações

de carinho dos 300 alunos presentes. 

“

à direita 

Denise Aguiar Alvarez Valente 
e Ana Luisa Restani

no alto 

Atividade de escrita espontânea
dos alunos da primeira série
da escola de Osasco (SP),
2006
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Um dos projetos que mais deram
certo na escola de Marília foi o de

educação ambiental. Todos os professores são
envolvidos nessa questão de mostrar para as
crianças não só fotos, não só slides, não só ví-
deos, mas a realidade. Por que o solo é po-
bre? Por que está acontecendo isso em Marí-
lia? Como era a história de Marília antes?
Como é hoje? 

No Projeto Curupira, íamos ao bosque
municipal de Marília, um espaço de 200 qui-
lômetros de reserva florestal, onde restou a
mata nativa da região. Na primeira série, por
exemplo, a gente trabalhava com o estudo
dos córregos próximos à escola. Depois, o que
poderia ser feito para melhorar os bairros on-
de os alunos residem. 

Em 1997, criamos o Projeto Desperdício,
para as crianças da segunda série, que visava
ao aproveitamento dos alimentos. Ganha-
mos um prêmio da Estação Ciência, de São
Paulo, com receitas de bolo, docinho e ome-
lete feitos com a casca e os talos da cenoura. 

Em 1999, também nasceu lá com a gente
o programa de alfabetização, o Alfa, voltado
aos pais de alunos, porque existia um índice
muito alto de analfabetismo. Eram mais de
200 pais, na época, analfabetos. Se você não
trabalha a família, a valorização do que a
criança aprende e constrói é menor. E é neces-
sário você se inserir na comunidade para esse
tipo de trabalho. Tem que estar lá, cobrando,
todos os dias, mandando bilhetinhos, ir à
quermesse da igreja, convidar os pais para ir à
escola, fazer comadres para dar os
recados. Eu fui fazendo comadres.

Marlene Neves Furlan Lozano”

“
A chegada das estradas de ferro e ro-

dagem, ligando Marília às regiões No-

roeste, Sorocabana e ao norte do Paraná,

firmou o município como pólo de desen-

volvimento do oeste paulista. Na década

de 40, verificou-se um crescimento urba-

no em decorrência do crescimento popu-

lacional da região.

Com a decadência das culturas do ca-

fé, algodão e amendoim e a predominân-

cia da pecuária, a cidade viveu retração

econômica nas décadas de 60 e 70, até

iniciar-se um novo ciclo industrial. Atual-

mente, Marília tem 400 indústrias, que

empregam mais de 12 mil trabalhadores,

responsáveis, entre outros, por mais de 2

bilhões de quilos de produtos alimentí-

cios, o que faz com que a cidade seja cha-

mada de “Capital Nacional do Alimento”.

O terceiro ciclo de desenvolvimento do

município iniciou-se com a instalação de

universidades, que proporcionou amplo de-

senvolvimento das atividades comerciais.

A escola possui cursos de Educação

Básica, Educação Profissional Técnica de

Nível Médio, Educação de Jovens e Adul-

tos e Formação Inicial e Continuada de

Trabalhadores. Para o ano de 2006, ti-

nha a previsão de atender 3.200 alunos.

O curso é dividido em duas fases: Al-

fabetização I, equivalente às primeira e

Nesse ano, também é inaugurada a

escola de Marília, interior de São Paulo,

berço do Bradesco. Instalada no bairro

de Palmital, iniciou suas atividades no

dia 1o de março.

Ocupa uma área total de mais de 19 mil

m2, dos quais cerca de 4.900 m2 são de

área construída. Possui salas equipadas,

biblioteca, laboratórios de informática e de

ciências, oficinas pedagógicas, consultó-

rios, cozinha, três áreas recreativas, quadra

poliesportiva, área dedicada a educação de

jovens e adultos e área agrícola.

Marília ergueu-se sobre um antigo al-

deamento de índios Coroados, no início

do século 20. Seu nome é uma homena-

gem a Marília de Dirceu, musa do incon-

fidente Tomás Antônio Gonzaga. A base

de seu desenvolvimento foi a cultura do

café, substituído posteriormente pelo al-

godão, que se tornou atrativo para a ins-

talação de fábricas de óleo.

abaixo 

Através da música, alunos da escola de Marília
(SP), desenvolvem suas habilidades e
competências, em 2006

página ao lado

Alunos na quadra poliesportiva da escola de
Marília (SP), em 2006
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A escola de Marília surgiu quando o
Bradesco fez 50 anos. A cidade é o

berço do banco, e a escola foi implantada por
razões, inclusive, históricas.

Foi empolgante, porque a comunidade to-
da aspirava, pleiteava sob o argumento de
que sendo o berço do banco, o banco não po-
dia se esquivar ou deixar de ter uma escola lá.
Mas ela não estava desconsiderada, não es-
tava entrando na prioridade. Agora, quando
completou 50 anos, achamos que seria difícil
comemorar e ainda ficar em falta com uma
escola em Marília. Porque, numa certa altu-
ra, você se sente preso a aconteci-
mentos, históricos, afetivos.

Lázaro de Mello Brandão

“

”
no alto

Partidas de xadrez desenvolvem o raciocínio lógico
dos alunos. Marilia (SP), 2006

página ao lado

Ler e contar histórias, atividade comum na
biblioteca da escola de Marília (SP), 2006
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segunda séries do ensino fundamental,

com duas horas diárias de aula, de segun-

da a sexta-feira e duração de um ano; e Al-

fabetização II, relativo às terceira e quarta

séries do ensino fundamental, com duas

horas diárias de aula, de segunda a sexta-

feira e com duração de um ano. As clas-

ses são compostas por 20 alunos.

Atende com prioridade os pais de alu-

nos e comunidade que, por inúmeras ra-

zões, não freqüentaram a escola ou não

concluíram os estudos até a quarta série

do ensino fundamental.

Baseado na concepção socioconstruti-

vista, o curso possibilita ao alfabetizando

tornar-se um sujeito ativo no processo de

aprendizagem.

Destaca-se o papel do alfabetizador,

presencial em sala de aula, com tarefa de

criar situações para que o educando

construa o próprio conhecimento e se

desenvolva cada vez mais em seu estudo.

Partindo do pressuposto que a alfabeti-

zação não deve ocorrer por meio de ma-

nuais e, sim, pela construção de planos

diários de acordo com o andamento e o

rendimento do grupo, o alfabetizador pre-

para materiais adequados aos seus alunos. 

Os alunos contam com toda a estru-

tura física e os equipamentos das escolas

da Fundação Bradesco, tais como: biblio-

tecas, laboratórios, sala de multimídia,

além de todo material didático necessá-

rio ao trabalho do alfabetizador.

Em janeiro de 1995 as obras da cons-

trução da escola de Cuiabá, no Mato

Grosso, ainda estavam em andamento

quando uma equipe de orientadoras, di-

reção e secretária, auxiliada por funcio-

nários da Matriz, em Osasco, instalou-se

num barracão improvisado para receber

matrículas para a nova escola.

Os moradores do bairro Jardim Vitó-

ria, onde a escola está localizada, é um

dos mais carentes da cidade e conta com

uma população de cerca de 10 mil pes-

soas. Ninguém procurava o local de ins-

crição por não acreditar que a unidade da

Fundação Bradesco pudesse oferecer en-

sino de qualidade, totalmente gratuito.
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Alunos compartilham experiências realizadas 
no laboratório da escola de Cuiabá (MS)

abaixo

Playgrounds fazem parte dos espaços de lazer 
das escolas. Cuiabá (MS), 1997

página ao lado

Vista aérea da escola de Cuiabá, década de 90

Para resolver a situação, foi necessário

contratar um carro de som, avisando que

as inscrições estavam abertas e que, de

fato, nada seria cobrado.

No dia 13 de março, a escola abriu

suas portas, com capacidade para aten-

der 1.200 alunos em modernas instala-

ções e áreas de recreação. Uma das novi-

dades que apresentava era o curso

Técnico em Administração e Contabilida-

de, com quatro anos de duração, um ano

a mais do que os cursos convencionais,

com a vantagem de preparar o aluno pa-

ra duas especializações.

A unidade conta com horta, quadra de

esportes, pista de cooper e oficina pedagó-

gica para artes plásticas, marcenaria, couro

e artesanatos, além de uma biblioteca com

8 mil títulos. Para os alunos do 1o grau, fo-

ram programados cursos de Informática.

Nos dois primeiros anos de funciona-

mento, foram necessárias orientação e

conscientização no que se referia a hábi-

tos de estudo, disciplina, regras de convi-

vência, boas maneiras e conservação do

patrimônio. Nos anos seguintes, conti-

nuando as ações educativas, foram ini-

ciados projetos abordando temas como

Ética, Consumo, Pluralidade Cultural,

Educação Ambiental e Sexualidade.





página ao lado

Cursos de Arte em Biscuit são
oferecidos para a comunidade.

Osasco (SP), 2006

Ainda em 1995, a Fundação Bradesco

construiu e entregou dez creches para a

prefeitura de Osasco. Também patroci-

nou a instalação do Hospital e Materni-

dade da Zona Norte, naquele município,

inaugurado no ano seguinte.

Em 1996, a Lei no 9.394 (LDB), mo-

tivou a reorganização por áreas de co-

nhecimento dos cursos oferecidos pela

Fundação Bradesco que se estabelece-

ram da seguinte forma: no setor de

Agropecuária, cursos de inseminação

artificial, bovinocultura de corte, bo-

vinocultura de leite, caprinocultura,

ovinocultura, apicultura, mecaniza-

ção agrícola, produção de hortaliças,

fruticultura, forragicultura, siste-

mas de irrigação e drenagem, de-

rivados na carne, derivados do leite, de-

rivados de frutas e hortaliças, adminis-

tração rural e capatazia rural; em Ges-
tão, auxiliar administrativo; em Embe-
lezamento Pessoal, auxiliar de cabelei-

reiro, cortes de cabelo, penteados, colori-

metria, alisamento e ondulação, ma-

quiador, manicure e pedicure; em Moda,

cursos de confecção feminina, confec-

ção masculina, confecção infantil, ma-

lharia e moletom, moda praia e lingerie;

para a Indústria, cursos de elétrica rela-

cionados a eletrônica básica, instalações

elétricas residenciais, manutenção de

eletrodomésticos e eletrônica; no setor

de Tecnologia Gráfica, produção gráfica,

introdução ao Imac, Photoshop, Page-

maker, Freehand, tecnologia e impres-

são offset; em Informática, Windows/

Word/Excel, Internet e PowerPoint, Ac-

cess, digitação, monitoria em informáti-

ca, Virtual Vision/Windows/Internet,

montagem de microcomputadores, fun-

damentos de rede, teoria e tecnologia de

roteamento, roteamento avançado e tec-

nologia Switching, projetos de redes; em

Lazer e Desenvolvimento Social, borda-

dos (hardanger, ponto cruz, ponto em fi-

ta, ponto reto, vagonite, xadrez), aplica-

ção de entrelaçados (entrelaçado em fita,

macramé, amarradinho e fuxico), pintu-

ra (em tecido, em madeira, em parede e

em seda); em Artesanato Regional, pin-

tura em cerâmica barroca, bonecas de

palha de milho, artesanato com fibra de

bananeira; em Decoração, arte em jor-

nal, arranjos de Páscoa, arranjos de Na-

tal, moda casa e découpage; em Arte em
Papel, cartonagem, confecção de emba-

lagens, cartões artesanais, quilling (fili-

grana), scrapbooking; em Modelagem,

velas artesanais, arte em massa fimo, ar-

te em biscuit; em Acessórios, bijuterias;

em Serviços de Alimentação, cozinhei-

ro, auxiliar de cozinha, cozinha quente,

cozinha fria, confeiteiro, garçom e apro-

veitamento total de alimentos; em Turis-
mo, recepcionista de hospedagem, aten-

dente de reserva, recepção de eventos e

gestão de eventos.
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“Colcha do Conto”, bordada pelas Mães dos
alunos do curso FICT (Formação Inicial e
Continuada de Trabalhadores). Uma única 
história feita a várias mãos. 
Osasco (SP), 2006
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de, Meio Ambiente, Orientação Sexual,

Trabalho e Consumo e Pluralidade Cultu-

ral. A idéia da eleição desses conteúdos é

oferecer aos alunos a oportunidade de se

apropriarem deles como instrumentos

para refletir e mudar sua própria vida. 

A linha pedagógica aplicada na Fun-

dação Bradesco continuava na vanguarda

educacional do país com qualidade, de-

mocratização dos saberes e envolvimen-

to de alunos e professores com o conhe-

cimento estabelecido como prioridade.

Ao mesmo tempo intensificavam-se os

projetos transversais e os aportes teóri-

cos, que favoreciam a criatividade de

seus alunos e professores.

Neste ano, a Fundação Bradesco rece-

beu a visita da então primeira-dama de Por-

tugal, Maria José Ritta, que veio ao Brasil

acompanhando o presidente Jorge Sampaio.

Com base na mesma lei, o governo

federal edita, no ano seguinte, os Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCN´s)

e, um ano mais tarde, entra em vigor o

Fundo de Manutenção e Desenvolvimen-

to do Ensino Fundamental e de Valoriza-

ção do Magistério (Fundef).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN) são uma proposta do Ministério da

Educação e do Desporto – MEC, para su-

perar a crise da educação básica no Brasil,

atuando como uma referência para a trans-

formação dos objetivos, conteúdo e didáti-

ca dos ensinos Fundamental e Médio.

Trata-se de um conjunto de textos, ca-

da um sobre uma área de ensino, que ser-

ve para nortear a elaboração dos currícu-

los escolares em todo o país. Os PCNs não

constituem uma imposição de conteúdos

a serem ministrados nas escolas, mas são

propostas nas quais as Secretarias e as

unidades escolares poderão se basear para

elaborar seus próprios planos de ensino.

Estão articulados com os propósitos

do Plano Nacional de Educação (PNE) do

MEC e, dessa forma, propõem uma edu-

cação comprometida com a cidadania,

elegendo, baseados no texto constitucio-

nal, princípios para orientar a educação

escolar. Dignidade da pessoa humana,

igualdade de direitos, participação e co-

responsabilidade pela vida social são al-

gumas de suas balizas. 

Uma das maiores inovações atribuí-

das aos PCNs é a orientação sobre os cha-

mados temas transversais, assim nomea-

dos por não pertencerem a nenhuma

disciplina específica, mas atravessarem

todas elas como se a todas fossem perti-

nentes. Esses temas abordam valores re-

ferentes à cidadania e são eles: Ética, Saú-

Visita da Sra. Maria José Rita, esposa de 
Jorge Sampaio, presidente de Portugal, à 
Fundação Bradesco, Osasco (SP), em 
8 de setembro de 1997

página ao lado

O pleno exercício da cidadania somente é possível
a partir da educação.  Canuanã (TO), 2004
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Um dos marcos de 1997 foi a associa-

ção entre a Fundação Bradesco e o re-

cém-lançado projeto Futura – Canal do

Conhecimento. 

O Futura – Canal do Conhecimento é

um projeto de comunicação e educação.

Criado em 1997, tem o objetivo de incen-

tivar as comunidades a se apropriarem

da programação oferecida, promovendo

transformações e melhorando a realida-

de social de cada uma delas. 

São aproximadamente 60 milhões de

pessoas com acesso a programação 24

horas no ar, por meio de transmissão

aberta, parabólicas ou TV paga.

Em vários Estados brasileiros a pro-

gramação é utilizada em escolas, creches,

presídios, hospitais, centros de saúde,

universidades, bibliotecas, ONGs, sindi-

catos, empresas e serviços públicos. O

Futura já impactou aproximadamente 12

mil instituições, que contam com o

apoio da equipe de Mobilização Comuni-

tária do canal. 

Cerca de 2 milhões de pessoas usam

periodicamente a programação nestas

instituições sociais e 400 mil educadores

foram capacitados ao longo desses anos.

Em 1998, o professor Bruce R. Scott,

da Harvard Business School, reconheci-

da instituição de ensino dos Estados Uni-

dos, veio ao Brasil para visitar escolas da

Fundação Bradesco como parte de um

estudo sobre a eficiência no terceiro se-

tor. Esteve em três escolas: na de Osasco,

na Cidade de Deus, com 6 mil alunos; na

Escola de Gravataí, na região da Grande

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com

2.100 alunos; e na Escola de Bodoquena,

no Mato Grosso do Sul, com mais de mil

alunos, sendo esta em regime de interna-

to. Entrevistou diretores do Bradesco,

professores e alunos da Fundação, e es-

pecialistas brasileiros em educação.

Essa ampla pesquisa foi apresentada,

dois anos depois, para mais de uma cen-

tena de empresários americanos ligados

ao terceiro setor. Scott destacou a quali-

dade do ensino oferecido pela Fundação,

seus resultados e a eficiência na aplica-

ção de recursos privados.

Lançamento do Canal Futura, o Canal do
Conhecimento, em março de 1997. 
(Da esq. para dir.) Ted Tumer, presidente da 
Tumer Broadcasting System Inc.; José Roberto
Marinho, diretor da Fundação Roberto Marinho;
Lázaro Brandão e Sérgio Motta, ministro das
Comunicações. Sede da Fundação Roberto
Marinho, Rio de Janeiro (RJ)

Curso de alfabetização para adultos
oferecido pela Fundação Bradesco, 
Osasco (SP), década de 2000
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A Fundação foi um exercício constan-
te de aprendizado. Na parte arquitetô-

nica, com a entrada da Denise Aguiar, houve
uma visão mais moderna, tanto que as últi-
mas escolas já são, arquitetonicamente, muito
mais bonitas, sem perder a funcionalidade.

A escola de Aparecida de Goiânia é linda.
Ganhou concursos, inclusive internacionais,
de arquitetura de educação. É totalmente
planejada, tem, para cada duas salas de aula
expositivas, uma sala de aula de microcom-
putadores, com 40 micros. Então, os alunos
têm sala expositiva e de pesquisa, trabalho in-
tegrado. Além de ter a sala de informática
voltada para a comunidade, onde tem os cur-
sos profissionalizantes. As novas escolas já
nasceram com uma área voltada para a co-
munidade, independentemente dos alunos; a
escola dos alunos e a escola do povo,
da comunidade, dos mais velhos.

João Cariello de Moraes Filho

“

”Neste ano, ainda, a Fundação Brades-

co se tornou uma das primeiras parcei-

ras do programa Alfabetização Solidária

(Alfasol), que atua com base no ranking

de analfabetismo do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE). Hoje, a

Alfabetização Solidária está presente em

2.066 municípios brasileiros, atuando

prioritariamente em áreas pobres.

O apoio da Fundação, que permanece

ainda hoje, resulta na presença em mais

de 1.200 municípios das Regiões Norte e

Nordeste, com cerca de 1,5 milhão de alu-

nos atendidos, até dezembro de 2000,

além da promoção de cursos nas áreas

metropolitanas de São Paulo, Rio de

Janeiro e Brasília.

Nesses 20 anos, 27 escolas foram

inauguradas em 21 Estados,

além do Distrito Federal, aten-

dendo a mais de 100 mil alu-

nos. Em cada uma dessas

unidades, continuavam sen-

do implantados cursos de

interesse específico de cada

comunidade. 

A Política Nacional de

Educação Ambiental foi

instituída pelo governo federal em 1999,

entendendo-se por ela “os processos por

meio dos quais o indivíduo e a coletivida-

de constroem valores sociais, conheci-

mentos, habilidades, atitudes e compe-

tências voltados para a conservação do

meio ambiente, bem de uso comum do

povo, essencial à sadia qualidade de vida

e sua sustentabilidade”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCNs) passaram a indicar o tema do meio

ambiente como um dos temas transversais

a serem trabalhados nas escolas em todo o

território nacional. Nas unidades da Fun-

no alto

A Fundação Bradesco possibilita a inclusão 
digital de todas as gerações. Marília (SP), 2004

A Física se aprende por meio da experimentação
nas escolas da Fundação Bradesco, 2001
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dação Bradesco, desde os anos 70, a educa-

ção ambiental fazia parte do currículo.

Aparecida de Goiânia, cidade da região

metropolitana da capital do Estado de

Goiás, recebeu a 37a escola da Fundação

Bradesco, em 1999. Instalada no Papillon

Park, bairro carente e afastado do centro, a

unidade iniciou suas atividades com 70

alunos no curso de educação infantil;

680, no ensino fundamental; e 90, no en-

sino médio. Para os cursos de formação

de jovens e adultos e supletivo, eram espe-

radas 395 matrículas nesse mesmo ano.

O município foi formado no século

20, em torno de uma igreja, e era um dos

que apresentava maior crescimento no Es-

tado, no final dos anos 90. A escola tem

capacidade para atender 1.700 alunos.

No final da década, o montante de in-

vestimentos oriundos de doações das

empresas do Bradesco e do Top Clube,

que contava com mais de 230 mil asso-

ciados, forneceram meios para que no-

vas iniciativas fossem implementadas,

como novos projetos de meio ambiente,

ampliação do Telecurso 2o Grau, partici-

pação no Programa de Alfabetização So-

lidária, implantação do Programa de In-

formática para Portadores de Deficiência

Visual, e outras iniciativas.

Internamente, a Fundação dava conti-

nuidade a um processo de modernização

de governança e métodos, preparando-se

para os desafios do século 21.

Em 1919, mudou-se para a França, on-
de foi convidado a trabalhar no laborató-
rio de Alfred Binet, um famoso psicólogo
infantil que desenvolveu testes de inteli-
gência padronizados para crianças. Piaget
notou que crianças francesas da mesma
faixa etária cometiam erros semelhantes
nesses testes e concluiu que o pensamen-
to se desenvolve gradualmente. 

Em 1921, voltou à Suíça e tornou-se di-
retor de estudos do Instituto J. J. Rousseau
da Universidade de Genebra, onde iniciou
o maior trabalho de sua vida, ao observar
crianças brincando e registrar meticulosa-
mente as palavras, as ações e os proces-
sos de raciocínio delas. Lecionou em di-
versas universidades européias e foi o
único suíço a ser convidado a lecionar na
Universidade de Sorbonne, em Paris, Fran-
ça, onde permaneceu de 1952 a 1963.

Fundou e dirigiu o Centro Internacio-
nal para Epistemologia Genética e escre-
veu mais de 75 livros e centenas de traba-
lhos científicos.

Construir o conhecimento

Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, Suíça,
no dia 9 de agosto de 1896 e faleceu em

Genebra, em 17 de setembro de 1980. Es-
tudou a evolução do pensamento até a
adolescência, procurando entender os me-
canismos mentais que o indivíduo utiliza
para captar o mundo. Como epistemólo-
go, investigou o processo de construção
do conhecimento, sendo que, nos últimos
anos de sua vida, centrou seus estudos no
pensamento lógico-matemático. 

Piaget freqüentou a Universidade de
Neuchâtel, onde estudou biologia e filoso-
fia. Foi para Zurique, onde trabalhou como
psicólogo experimental e freqüentou aulas
lecionadas por Carl Gustav Jung. 

Rosa dos Ventos, detalhe do piso da escola de
Aparecida de Goiânia, em 2001

página ao lado

Pátio interno da escola de Aparecida de Goiânia
(GO), fundada em 1999

Pintar coletivamente é uma atividade importante
para o desenvolvimento da sociabilidade da
criança. Aparecida de Goiânia (GO), 2001



150 Educ a r pa r a o Fu t u ro



Educ a r pa r a o Fu t u ro 151

PREPARAR
PARA A VIDA

�
“Só o trabalho pode produzir riqueza. 

Eu trabalho, realizo e não olho para trás.” 

a m a d o r  a g u i a r

tunidades educativas voltadas para satisfa-

zer suas necessidades básicas de aprendi-

zagem”. Essas necessidades compreendem

tanto os instrumentos essenciais para a

aprendizagem – como a leitura e a escrita,

a expressão oral, o cálculo, a solução de

problemas –, quanto os conteúdos bá-

sicos da aprendizagem – como co-

nhecimentos, habilidades, valores e

atitudes –, necessários para que os se-

res humanos possam sobreviver, de-

senvolver plenamente suas poten-

cialidades, viver e trabalhar com

dignidade, participar plenamente do

abaixo

Apoiar o jovem nas suas descobertas é uma das
missões da Fundação Bradesco. Ceilândia (DF), 2004

página ao lado

A Escol@ Virtual ultrapassa as fronteiras da sala
de aula e promove o ensino à distância

Desde a Conferência Mundial sobre

Educação para Todos, realizada na

cidade de Jomtien, na Tailândia, em

1990, também conhecida como Conferên-

cia de Jomtien, estavam em curso defi-

nições e novas abordagens sobre as neces-

sidades básicas de aprendizagem, tendo

em vista compromissos mundiais para ga-

rantir a todas as pessoas os conhecimentos

básicos necessários a uma vida digna, vi-

sando a uma sociedade mais humana e

mais justa. Os países participantes foram

incentivados a elaborar planos decenais,

em que as diretrizes e metas do Plano de

Ação da Conferência fossem contempla-

das. No Brasil, o Ministério da Educação

divulgou o Plano Decenal de Educação pa-

ra Todos para o período de 1993 a 2003. 

A Declaração de Jomtien é considerada

um dos principais documentos mundiais

sobre educação, ao lado da Convenção de

Direitos da Criança (1988) e da Declaração

de Salamanca. De acordo com ela, “cada

pessoa – criança, jovem ou adulto – deve

estar em condições de aproveitar as opor-



A Declaração de Salamanca é o resul-

tado de uma tendência mundial que con-

solidou a educação inclusiva, e cuja ori-

gem tem sido atribuída aos movimentos

de direitos humanos que surgiram a par-

tir das décadas de 60 e 70. É considera-

da inovadora, porque

proporcionou uma

Despertar nas crianças do século XXI, o interesse
pela leitura é uma das metas dos educadores da
Fundação Bradesco

Educar é também preparar os alunos para a vida
em sociedade. Pátio da escola de Osasco (SP)

desenvolvimento, melhorar a qualidade

de vida, tomar decisões fundamentadas e

continuar aprendendo.

Já o documento elaborado na Confe-

rência Mundial sobre Educação Especial,

em Salamanca, realizada em 1994 na

Espanha, estabeleceu como objetivo for-

necer diretrizes básicas para a formu-

lação e a reforma de políticas e sistemas

educacionais de acordo com o movimen-

to de inclusão social. 

São milhares de alunos, são investi-
mentos dedicados inteiramente à

educação. Preocupação realmente em me-
lhorar o país. A nossa crença é de que a edu-
cação é a base de tudo. Isso é um lema que
nós temos, de que o futuro passa pela escola,
que não haverá sustentabilidade se as pes-
soas não tiverem acesso pleno à educação. 

Nós pensamos como gestores, de uma
obra infinita, logo não podemos imaginar
que o nosso trabalho depois de 50 anos está
concluído e que a Fundação está pronta, ter-
minada e perfeita. Nós temos que, a cada
dia, achar que podemos evoluir e buscar, ten-
tar atingir a perfeição; é uma busca perma-
nente do que tem de novo, de como podemos
ser mais eficazes, como podemos alcançar
mais pessoas, como nossos professores po-
dem ser mais eficientes, como fazer com que
nossos alunos tenham níveis ainda melhores
de educação. Sobretudo, a gente busca sem-
pre ampliar a nossa ação social através da
educação, otimizando, desenvolvendo e pros-
pectando, permanentemente, novas oportu-
nidades para para a consecução des-
se objetivo.

Mário Hélio de Souza Ramos

“

”
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Educar e preparar para a cidadania são fortes
ferramentas usadas para a transformação social.
Ao se inserir em comunidades carentes, a
Fundação Bradesco incentiva esse processo. 
Osasco (SP), 2006 



oportunidade única de colocação da edu-

cação especial dentro da estrutura de

“Educação para Todos”, firmada em

1990; promoveu uma plataforma que

afirma o princípio e a discussão da práti-

ca de garantia da inclusão das crianças

com necessidades educacionais especiais

nestas iniciativas e a tomada de seus luga-

res de direito numa sociedade de apren-

dizagem.

Além disso, a conferência ampliou o

conceito de necessidades educacionais

especiais, incluindo todas as crianças

que não estejam conseguindo se benefi-

ciar com a escola, seja por que motivo

for. Assim, a idéia de “necessidades edu-

cacionais especiais” passou a incluir,

além das crianças portadoras de deficiên-

cias, aquelas que estejam experimentan-

do dificuldades temporárias ou perma-

nentes na escola, as que estejam repe-

tindo continuamente os anos escolares,

as que sejam forçadas a trabalhar, as que

vivem nas ruas, as que moram distante

de quaisquer escolas, as que vivem em

condições de extrema pobreza ou que se-

jam desnutridas, as que sejam vítimas de

guerra ou conflitos armados, as que so-

frem de abusos contínuos físicos, emo-

cionais e sexuais, ou as que simplesmen-

te estão fora da escola, por qualquer

motivo que seja. 

Uma das implicações educacionais

orientadas a partir da Declaração de Sala-

manca refere-se à inclusão na educação.

Segundo o documento, o princípio fun-

damental da escola inclusiva é o de que

todas as crianças deveriam aprender jun-

tas, independentemente de quaisquer di-

ficuldades ou diferenças que possam ter.

As escolas inclusivas devem reconhecer

e responder às diversas necessidades de

seus alunos, acomodando tanto estilos

como ritmos diferentes de aprendiza-

gem e assegurando uma educação de

qualidade a todos através de currículo

apropriado, modificações organizacio-

nais, estratégias de ensino, uso de recur-

sos e parcerias com a comunidade. Den-

tro das escolas inclusivas, as crianças

com necessidades educacionais especiais

deveriam receber qualquer apoio extra

que possam precisar, para que se lhes as-

segure uma educação efetiva.

página ao lado

No início dos anos 2000, a Fundação Bradesco
atinge a marca de cem mil alunos. Alunos da
escola de Osasco (SP)

abaixo

Reconhecer, integrar e respeitar as diferenças são
condições para a construção de uma sociedade
mais justa e solidária. Osasco (SP), 2006

A Fundação é uma instituição jo-
vem. Ela fez uma expansão no

Brasil, tem uma responsabilidade social e po-
lítica. Busca modernidade, faz grandes proje-
tos com linguagens diferenciadas, faz suas es-
colas serem abertas, solidárias, traz os
professores das escolas estaduais para dentro
da escola. Ela mudou muito, acompanhou
toda a modernidade necessária. Buscou fora
do país muitas coisas para serem analisadas,
e não só implantadas, mas pensadas e mo-
deladas para o que a Fundação precisava.
Não temos só uma grande escola em
Osasco; temos grandes escolas no Norte, no
Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste,
buscando as peculiaridades de cada
região. Isso é a Fundação.

Ana Cleide Souza de Castro

“

”
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37 entidades de assistência e educação vol-

tadas para a inclusão de deficientes. Mais

de 7 mil pessoas foram atendidas desde

sua implantação, em 1998. 

A marca de 100 mil alunos atendidos

pela Fundação Bradesco foi ultrapassada

no início do século 21. Dentro do concei-

to “educar é transformar vidas e abrir ca-

minhos”, eram estimados investimentos

de cerca de 50 milhões de dólares para o

ano de 2001. As estatísticas davam conta

de que a taxa de crescimento da Fundação

acompanhou a da população brasileira na

última década: em 1990, atendera 68 mil

alunos O índice de aprovação de seus alu-

nos estava em 82% contra 69% da média

nacional, na rede pública de ensino. Já a

taxa de evasão escolar era de 2,8% en-

quanto no resto do país estava em 29%.

Para os anos seguintes, além de tencionar

atingir a meta de manter uma escola em

cada Estado brasileiro, projetava investi-

mentos na realização de projetos trans-

versais e em tecnologia, acompanhando

as tendências pedagógicas que marcavam

o pioneirismo de suas ações. 

Inquieta desde sua criação, a Funda-

ção Bradesco sonhava em interligar, au-

tomatizar, unificar processos administra-

tivos e viabilizar a aplicação de novas

tecnologias ao ensino, nas suas 37 esco-

las, distribuídas por 24 Estados brasilei-

Caminhos para a inclusão, associados

às novas tecnologias, não eram uma novi-

dade na Fundação Bradesco. No final dos

anos 90, na mesma época em que o

Bradesco lançou o Bradesco Internet

Banking para Deficientes Visuais, iniciati-

va pioneira no Brasil, surgiram os cursos

de informática para portadores de defi-

ciência visual. O Virtual Vision, programa

criado pela Micropower e apoiado pela

Fundação Bradesco, utiliza um sintetiza-

dor de voz para fazer a leitura do que está

na tela do computador. Bill Gates, o me-

gaempresário criador da Microsoft, apre-

sentou, pessoalmente, no respeitado

Smithsonian Institute, nos Estados

Unidos, em 2000, o programa que foi

premiado como um dos cinco melhores

do mundo. Hoje, os cursos para deficien-

tes visuais são oferecidos em 32 escolas e

Eu fiquei encantado quando o
Bradesco me enviou o software.

Depois, eu soube que a Fundação Bradesco
ia desenvolver um curso para ensinar infor-
mática para deficientes visuais. Liguei, me
inscrevi, fiz entrevista e comecei a dar aulas.

Aquele trabalho tinha toda uma impor-
tância por trás de um simples curso. Eu tinha
alunos que pensavam em se suicidar por te-
rem perdido a visão, mas que, com o progra-
ma e o curso, encontraram novas oportuni-
dades, inclusive, de trabalho. 

Por ser um trabalho pioneiro no Brasil, era
um desafio, a tecnologia era nova para todo
mundo. Nós tivemos que estudar
bastante, pesquisar e amadurecer.

Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho

“

”
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As aulas de informática ajudam a preparar os
cidadãos do futuro. Osasco (SP), 2006
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Os educadores da Fundação Bradesco são
capacitados para usar a informática como
complemento didático. Osasco (SP), em 2006
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ros. Desde 1998, todos os seus alunos

dispunham dos recursos da informática,

e o novo desafio era garantir acesso à re-

de mundial de computadores. Parcerias

capazes de trabalhar nessa direção foram

desenvolvidas, possibilitando a troca de

informações, pesquisas e aprendizado.

Localidades mais distantes, como Bodo-

quena (MS) e Canuanã (TO) contavam

com ligação por rede de satélites.

Empenhada em oferecer ferramentas

indispensáveis para seus alunos enfren-

tarem o mercado de trabalho, a Fundação

Bradesco foi buscar outras parcerias tec-

nológicas. É o caso da que foi realizada

com a Cisco Systems, empresa norte-

americana líder mundial em redes de

computadores, para desenvolver o

Cisco Networking Academy – curso de-

senvolvido em quatro mó-

dulos com duração de

70 horas/aula, sen-

do 70% à distância,

pela internet, e 30%

com apoio presen-

cial de instrutores

treinados pela orga-

nização.

Jovens e adultos de comunidades ca-

rentes, após o curso, se tornam aptos pa-

ra trabalhar nas áreas de suporte técnico,

manutenção e redes de informática, além

de poderem prestar o exame de certifi-

cação CCNA (Cisco Certified Networking

Associate). O projeto começou nas esco-

las de Osasco (SP), Campinas (SP), Rio

de Janeiro (RJ), Jaboatão (PE), Gravataí

(RS), Manaus (AM) e Aparecida de Goiâ-

nia (GO) e foi estendido para escolas pú-

blicas e outras unidades da Fundação.

Atualmente, 12 academias atendem a

mais de 3 mil estudantes.

Ainda em 2001, o Bradesco tornou-se

co-patrocinador nos consórcios de ensino

e pesquisa do Media Lab do Massachusetts

Institute of Technology, o MIT, dos Es-

tados Unidos. Ainda hoje, a iniciativa tem

o objetivo de desenvolver tecnologias de

importância para a sociedade e para a in-

clusão social de países em desenvolvi-

mento. No Brasil, a Fundação Bradesco é

responsável pela identificação e implan-

tação dos projetos disponibilizados pelos

consórcios. Em suas escolas, desenvolve,

desde essa época, o projeto “Cidade que

a gente quer”, onde os alunos identifi-

cam questões e propõem soluções para

problemas urbanos, utilizando computa-

dores, robótica e internet. Equipes de vá-

rias escolas criam uma rede para a troca

BIT – Bradesco Instituto de Tecnologia, uma
parceria entre a Microsoft e a Fundação Bradesco,
iniciada em fevereiro de 2004

Nós vamos crescer a educação a dis-
tância, inclusive através do centro de

inclusão digital. Temos cadastradas 250 mil
pessoas que querem estudar na Fundação. É
questão de visão de futuro, é questão da for-
mação do caráter, a Fundação aposta nisso.
Na escola virtual temos, dentre outros, um cur-
so para orientadores pedagógicos com  para es-
pecialização de educadores. Temos tutoria a
distância, o professor desse curso está em qual-
quer lugar do mundo e pode ser o tutor dessa
turma. Todos os orientadores do Brasil fazem
esse curso. Eles acessam, com animações, têm
um processo de mediação pedagógica. 

A escola virtual é sim, a possibilidade de
crescimento. Tem que usar tecnologia, temos
que usar a escola virtual para a estratégia de
crescimento da Fundação Bradesco
como projeto social.

Nivaldo Tadeu Marcusso ”

“
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Eu nunca consigo separar muito
bem o Jefferson, aluno da escola, re-

cebendo o benefício, e o Jefferson de hoje, que
tem a oportunidade profissional de ver esse
benefício chegar a outras crianças. Vejo isso
melhor quando tenho a oportunidade de ter
contato com os alunos, pergunto qual é a ex-
pectativa que eles têm. Eu acho que um dos
grandes desafios que temos, é continuar tra-
balhando na formação do indivíduo, para
que o aluno tenha consciência de que sua
evolução não depende da Fundação
Bradesco, e sim dele próprio. Nosso desafio é
preparar as pessoas para a vida; sair do por-
tão da Fundação, estar preparado realmente
para encarar as dificuldades, as ad-
versidades, a concorrência, a vida.

Jefferson Ricardo Romon

“

”

de conhecimentos e ampla discussão, num

estímulo constante à reflexão, ao raciocínio

e à pesquisa. Crianças de escolas públicas

também participam do programa.

Outra parceria importante foi estabe-

lecida com a Intel, visando preparar pro-

fessores para o uso da tecnologia como

meio de apoio ao desenvolvimento de ati-

vidades e projetos pedagógicos. O pro-

grama “Educação para o Futuro” é uma

iniciativa mundial da empresa, que des-

tinou recursos de mais de 100 milhões

de dólares para o período de 2000 a

2002, tendo como meta o treinamento

de mais de 400 mil professores em 20

países. A Fundação Bradesco ficou res-

ponsável, no Brasil, pela adaptação do

material e capacitação desses professo-

res. O aprendizado é estimulado a ser de-

senvolvido com base na investigação, em

aulas práticas sobre a utilização da inter-

net e publicações multimídia. Três anos

depois, o projeto será ampliado, a partir

de novas associações com redes munici-

pais e estaduais de ensino, além de uni-

versidades públicas e privadas de várias

partes do país. No final de 2005, fazem

parte do programa mais de 15 mil partici-

pantes e 184 multiplicadores. 

No final de 2001, a Fundação Bradesco

e a Microsoft anunciaram parceria para de-

senvolver um projeto de inclusão digital a

à esquerda 

Aulas de robótica estão entre atividades
diferenciais desenvolvidas pela Fundação
Bradesco junto aos seus estudantes. 
Osasco (SP), em 2006

à direita 

Boletim escolar de Jefferson Ricardo Romon,
aluno da escola de Osasco (SP), na década 
de 70

abaixo

Aplicação dos conceitos de robótica 
aprendidos na escola de Osasco (SP), 2004



partir do AATP – Autorized Academic

Training Provider – programa para a for-

mação de profissionais certificados nas

plataformas Microsoft. A iniciativa inédita

visava oferecer oportunidade de treina-

mento e certificação para uma camada da

população que não tem acesso à tecnologia

e à formação profissional especializada em

informática, atendendo alunos através das

escolas da Fundação Bradesco.

No entanto, o grande salto tecnológico

foi a criação da Escola Virtual, um portal

de e-learning, em parceria com grandes

provedores mundiais de conteúdo, como

a Aban Informatics-PVT, empresa india-

na provedora de portais educacionais e

sistemas de visualização de informações,

e com o National Institute of Information

Technology (NIIT). 

A Escola Virtual oferece cerca de 180

cursos na área de tecnologia da infor-

mação e formação de professores da rede

pública de ensino do Estado de São

Paulo, além de cursos a distância e semi-

presenciais nas áreas de educação básica

e educação profissional, atendendo pes-

soas que desejam completar seus estu-

dos, obter qualificação ou atualizações.

Foi desenvolvida segundo o conceito de

mediação pedagógica, pelo qual os alu-

Eu que sabia o que queria: fazer o se-
gundo grau em uma escola da

Fundação Bradesco, que é uma escola-mode-
lo, é uma escola de respeito, de muita credi-
bilidade. O primeiro dia de aula, para mim,
parecia que não estava acontecendo. Estava
tão emocionado que eu não conseguia me
concentrar na aula.

Hoje eu sei que foi todo o esforço da mi-
nha família que fez com que eu chegasse até
a Fundação Bradesco e chegasse até
onde eu cheguei.

Francisco Assis Clementino
Cavalcante

“

”
A profissionalização e a inclusão digital 

são objetivos do Bradesco Instituto de
Tecnologia – BIT

no alto

Sala do BIT – Bradesco Instituto
de Tecnologia, onde são

desenvolvidos programas 
de inclusão digital 
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No Brasil, onde você chega tem um
aluno da Fundação Bradesco. É mui-

to positivo isso. A educação é diferente; o alu-
no da Fundação Bradesco tem um diferencial
em termos do compromisso, da competência
desse aluno, da disciplina. A organização é ou-
tra, a gente percebe que é muito leva-
da a sério. E isso que faz a diferença. 

Isabel Ferreira Rocha Lima

“
”

nos trocam experiências e informações

por meio de conferências online, cam-

pus virtual, chat e fórum, recebendo, em

2005, o prêmio de melhor portal de edu-

cação na categoria Star Education, conce-

dido pela ABRH (Associação Brasileira

dos Profissionais de Recursos Huma-

nos) e pela Micropower. 

A EAD (Educação a Distância) foi

normatizada pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional em 1996,

tendo a Secretaria de Educação a Distân-

cia (Seed), do Ministério da Educação

(MEC), a responsabilidade de represen-

tar a intenção do governo de investir

nesse setor e nas novas tecnologias co-

mo uma das estratégias para democrati-

zar o ensino no país. Trata-se de um pro-

cesso de ensino-aprendizagem no qual

professores e alunos não estão normal-

mente juntos, fisicamente, mas podem

estar conectados, interligados por tecno-

logias impressas (livros, apostilas, jor-

nais), sonoras (rádio, fitas cassete), au-

diovisuais (TV, vídeo, CD-ROM) ou tele-

máticas (internet). Ou seja, a educação a

distância pode ter ou não momentos

presenciais, mas acontece fundamental-

mente com professores e alunos separa-

dos fisicamente no espaço e/ou no tem-

po, podendo estar juntos através de

tecnologias de comunicação. Está pre-

vista nas leis educacionais brasileiras,

conceituada como uma forma de ensino

que possibilita a auto-aprendizagem,

com a mediação de recursos didáticos

sistematicamente organizados, apresen-

tados em diferentes suportes de infor-

mação, utilizados isoladamente ou com-

binados, e veiculados pelos diversos

meios de comunicação. 

A Fundação Bradesco através do E-learning,
oferece novas oportunidades de aprendizagem 



Todas as escolas da Fundação Bradesco estão
aptas ao uso da tecnologia como fonte
complementar do ensino. Osasco (SP)
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O fato de eu ter sido aluna da Fun-
dação criou muito mais oportunida-

de! Todos os ensinamentos que eu tive, apli-
co, hoje, na minha empresa.

Meu pai mesmo fala: “Se a gente não tives-
se conhecido a Fundação, hoje, meus filhos, se-
riam analfabetos, porque que oportunidade
que vocês iam ter? Então agradeçam.”
Meu pai é bem consciente sobre isso.

Lília Roques Silva Felipe

“
”acima

CID – Centro de Inclusão Digital de 
Canuanã, inaugurado em janeiro de 2005. 
Ilha do Bananal (TO)

abaixo

A Fundação Bradesco disponibiliza o uso 
da informática para todas as gerações

Segundo a Universidade Virtual Bra-

sileira (UVB), a educação a distância es-

tá dividida em três gerações. A primeira

é caracterizada pelo ensino por corres-

pon- dência, que marca o início da EAD

em todo o mundo e, principalmente, no

Brasil, na primeira metade do século

XX; a segunda geração é a da teleduca-

ção, modalidade que incorpora o uso da

televisão e surge no Brasil no final dos

anos 70, com transmissão de aulas ou

veiculação de programas educacionais

pré-gravados por emissoras educativas;

e a terceira geração é caracterizada pelos

ambientes interativos, modalidade que

usa as redes de comunicação interativas,

como a internet e os sistemas de video-

conferência. A fundação do Instituto

RádioMonitor, em 1939, e depois a do

Instituto Universal Brasileiro, em 1941,

são consideradas os marcos da educação

a distância no Brasil.

Mesmo com os investimentos em tec-

nologia, a Fundação Bradesco continua-

va a perseguir a meta de estabelecer uma

escola em cada Estado brasileiro. Assim,

dando continuidade a esse projeto, inau-

gurou, no início de 2001, uma nova uni-

dade, a escola de Educação Básica e Pro-

fissional, em Rio Branco, no Acre,

situada na Estrada do Calafate, Bairro
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Floresta. Boa parte dos alunos mora nos

oito conjuntos habitacionais da região,

uma das mais carentes da Capital.

Rio Branco é a maior e mais populo-

sa cidade do Acre e concentra mais da

metade da população total do Estado.

Conta a história que, em fins de 1882,

numa pronunciada volta do Rio Acre,

uma frondosa árvore, a Gameleira, cha-

mou a atenção de exploradores que su-

biam o rio e levou-os a abrir novos serin-

gais ali mesmo. O povoado, chamado

“Volta da Empreza”, logo se tornou mo-

vimentado com a abertura de pontos co-

merciais para o abastecimento das em-

barcações a vapor que subiam o rio no

transporte da borracha. 

Com o Tratado de Petrópolis e a cria-

ção do Território Federal do Acre, a agora

chamada “Villa Rio Branco” firmou-se

como o principal centro urbano de todo o

Vale do Acre, o mais rico e produtivo do

território. Em 1920, a cidade de Rio

Branco assumiu a condição de capital do

Território e depois do Estado.

Numa área de mais de 18 mil m?, a

38a unidade da Fundação Bradesco conta

com modernas dependências e atende

mais de 2.800 alunos.

O recebimento de importantes prê-

mios na área de responsabilidade social e

Eu participei muito da época de ex-
pansão. O projeto já era definido, pe-

lo menos uma escola em cada Estado. Eu
pensava: “Eu estou ficando velho, não vou
ter tempo de ver isso. Vamos acelerar.”

A obra da Fundação é verdadeira em to-
da a sua concepção. E isso me parece ser a
grande marca. Não há um discurso destoan-
te em relação à prática. E a gente percebe
claramente a preocupação na prática. 

Ninguém faz um projeto desse, com essa di-
mensão, sem ter muita coragem. Tem que ter
muita determinação, muita obstinação. E tem
que ter uma equipe que saiba exatamente o
que fazer, porque as pessoas não são as mes-
mas e a obra continua. Tem que ter seqüência. 

Eu aprendi muito vendo as famílias, o bri-
lho dos olhos de uma mãe, de uma criança.
Isso não é assistencialismo, é oportu-
nidade. E isso não tem preço. 

Ricardo Dias

“

”
à esquerda

Alunos pesquisam Botânica nos laboratórios
da Fundação Bradesco

no alto

Estudo preliminar do projeto de arquitetura 
da escola de Rio Branco (AC) elaborado pelo
arquiteto Mauro Luis Neves Nogueira, nos 
anos 2000

página ao lado

Vista aérea da escola de Rio Branco (AC), 
anos 2000
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eficiência marcam o ano de 2002. São

destaques o Bem Eficiente, concedido

pela Consultora Kanitz & Associados,

uma das mais conceituadas no terceiro

setor, que colocou a Fundação Bradesco

entre as 50 entidades mais bem adminis-

tradas do país, segundo seu impacto so-

cial, seus resultados organizacionais,

operacionais e sua transparência; o E-

learning, concedido pela Associação

Brasileira de Recursos Humanos, pelo

Curso de Informática para deficientes vi-

suais; e o Marketing Best, prêmio orga-

nizado pela Fundação Getúlio Vargas, de

São Paulo, em conjunto com a Editora

Referência e a MadiaMundoMarketing.

É também a partir desse ano que pro-

jetos desenvolvidos pelas escolas passa-

ram a ser reunidos na publicação Antolo-
gia que, anualmente, divulga os trabalhos

realizados em todas as escolas da Funda-

ção. Esses projetos transversais, que en-

volvem diferentes disciplinas de ensino,

se intensificaram a partir de meados da

década de 90, com a finalidade de fazer

com que os educandos interajam com o

saber, socializem idéias e práticas. Essa es-

tratégia requer registro do trabalho, orga-

nização das ações e definição de critérios

de avaliação. Valoriza o planejamento de

professores e dos seus objetivos, atribui

significado à participação dos alunos, que

aprendem a pensar ativamente suas ações

na interação com os diversos saberes.

Na elaboração de projetos, os alunos,

orientados pelos professores envolvidos

com o tema escolhido, decidem o que se-

rá produzido, formam o processo de pro-

dução, elaboram o cronograma e as eta-

pas de trabalho, providenciam os recur-

sos que serão necessários, identificam os

prováveis conteúdos que deverão ser es-

tudados, avaliam seus encaminhamentos

e a diferença entre o que foi imaginado e

o que foi concretizado, destacando pro-

postas para aperfeiçoar-se no futuro. Faz

parte do trabalho do professor considerar

o envolvimento prévio e contínuo do alu-

no ao longo de seus estudos e a utilidade

dos conhecimentos e das informações

que adquire no processo.

Vários projetos criativos, inovadores e

voltados para as tecnologias do futuro se

destacam ao lado daqueles que visam

Eu tenho certeza absoluta de que
educação é a única coisa que muda

um país. Hoje a Fundação Bradesco tem um
papel mais significativo do que tinha. Já era
importante, imagine agora, imagine ama-
nhã! Vai ser mais importante ainda, porque
a Fundação Bradesco tem princípios básicos
de como educar, de como formar pessoas e
como formar cidadãos pro futuro. Um estu-
dante pode ser um professor de amanhã ou
um médico, um dentista, um presidente. Eu
gostaria que tivesse outras “fundações
Bradesco”, outras empresas que também se
preocupassem com a educação, em formar
cidadãos para o futuro, pessoas com
princípios e competentes. 

Alberto Neves da Silva Filho”

“

Além dos conceitos de robótica, alunos
aprendem com a construção de um 
projeto coletivo



formar consciências críticas, elaborar re-

flexões e trabalhar com o cotidiano das

comunidades do entorno das escolas.

Meio ambiente e cidadania são temas co-

muns que despertam o interesse dos es-

tudantes. Em geral, os projetos resultam

em ações práticas disseminadas na socie-

dade e, muitos deles, são realizados em

parceria com órgãos públicos ou organi-

zações da sociedade civil.

A importância dos conhecimentos ge-

rados e difundidos é reconhecida por meio

dos inúmeros prêmios que tais projetos

vêm recebendo, ao longo dos anos. A esco-

la de Osasco (SP) contabiliza premiações

com o projeto “Flúor: Amigo ou Inimi-

go?”, que recebeu prêmio na categoria

Ciências Exatas e da Terra, concedido pelo

IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas),

em 2004; “Missão Marte”, que conquistou

o 3o lugar na categoria Pesquisa no 1o Cam-

peonato Lego de Robótica Educacional

“First Lego League Brasil”, promovido pe-

la Johnson & Johnson, em 2004;

“O Mundo Gira, Giram os Modos do

Olhar”, premiado no V Prêmio Arte na

Escola Cidadã para Professores, promovi-

do pelo Instituto Arte na Escola – Fun-

dação Iochpe, em 2004; “Você Pode Estar

Comprando Gato por Lebre – Aprenda

como não Ser Enganado”, projeto que re-

cebeu o Prêmio TV Globo, em 2005;

“Água É Vida – Lavagem a Vapor”,

vencedor do Prêmio Sebrae-SP e Cietec

(Centro Encubador de Empresas Tecno-

lógicas), em 2005; 

“Práticas de Leitura e Contos, (Re)con-

tos e Mamulengos”, premiado durante a

realização do Prêmio Victor Civita, Pro-

fessor Nota 10, em 2001; e a “Free Access

– Cuara Brasil”, equipe formada por alu-

nos da Unidade I, que conquistou o se-

gundo lugar na categoria Pesquisa Cien-

tífica, no FLL – Campeonato Mundial de

Robótica, realizado em Atlanta, nos Esta-

dos Unidos, disputa que envolveu 16 paí-

ses e 83 equipes, realizada em abril de

2006. O projeto destacou o uso da robó-

tica na acessibilidade de deficientes, co-

mo meio de promover sua inserção e in-

tegração social.

Em Canuanã (TO), o projeto “Quelocan

– Quelônios de Canuanã”, iniciado em

1998, visava estudar a vida de tartarugas

e tracajás que quase foram extintos, com

a finalidade de conscientizar moradores

e alunos sobre sua importância no meio

ambiente. A iniciativa recebeu o Prêmio

Top de Ecologia, concedido ADVB (As-

sociação dos Dirigentes de Vendas e

Marketing do Brasil), em 2000, e os prê-

mios Super Ecologia 2003 e 2004, da re-

vista Superinteressante, da Editora Abril. 

Alunos do Projeto Quelocan atuam na preservação
das tartarugas e tracajás de Canuanã (TO), 1999



Outro projeto de destaque foi o “Em

Busca da Brisa”, que recebeu o Prêmio Yale

& Engeneering Association, em 2004.

A escola de Bagé (RS) foi finalista do

Prêmio Super Ecologia 2003, da revista

Superinteressante, com o projeto “Apro-

veitando as Cinzas”, um estudo dos im-

pactos ambientais causados pelas cinzas

provenientes da usina termelétrica locali-

zada no município de Candiota.

O projeto “Preservação do Boto em

Laguna” (Laguna-SC), desenvolvido por

alunos em parceria com a comunidade

de pescadores locais, recebeu o

Prêmio Top de Ecologia, concedido

pela ADVB, em 1999.

A produção da escola de Paragominas

(PA) recebeu o Prêmio Intel do Brasil de

Incentivo à Criatividade e Inovação, em

2004, com o projeto “Mecanismos Protó-

tipo para Utilização de Água Parada para

um Sistema de Roda d’Água”. Também fo-

ram premiados, no ano seguinte, os proje-

tos “Biodiesel: Uma Alternativa Energética

Viável”, que recebeu o Prêmio Ricoh De-

senvolvimento Sustentável 2005 e menção

honrosa no 48o Concurso Cientistas do

Amanhã, realizado pelo Ibecc (Instituto

Brasileiro de Ensino em Cursos Empre-

sariais) e Unesco; e o “Teen News – Uma

Proposta de Jornal Escolar”, que rece-

beu o Prêmio Yazigi.
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A Fundação Bradesco tem um lega-
do enorme. Mais de 600 mil jovens

formados. É significativo. Ter focado no ensi-
no médio, que eu acho que é a principal ne-
cessidade do país, dar uma profissão mais
prática para esses alunos, oportunidade de
trabalho – para ele entrar num nível bom de
trabalho, com boa remuneração –,
transformar suas vidas.

Marco Antônio Silva Stefanini

“
”

à direita

Aluno apresenta o “Teen News”, proposta
inovadora de jornal escolar, durante a 
Febrace 2005

no alto

Projeto de um sistema fechado e auto-sustentável
para criação de peixes e plantas apresentado na
Febrace, em 2005



Em Gravataí (RS), se desenvolveu o

projeto “Lixo Zero”, estudo ambiental so-

bre questões do lixo urbano, que envolveu

diversas disciplinas. Resultou na produção

de material informativo para ser distribuí-

do à população da cidade e esteve entre os

finalistas do Prêmio Super Ecologia 2003

da revista Superinteressante: São destaques,

ainda, “Estação Meteorológica”, que rece-

beu o Prêmio Mentalidade Marítima da

Marinha do Brasil, 30 lugar; “Controle de

Iluminação de Emergência”, Prêmio

Editora Saber; “AGV: Automatic Guided

Vehicle”, Prêmio ESI-Amlat do Instituto

Tecnológico Mazatlán (Credencial para a 3a

Feira Latino-Americana de Ciência Jovem

da Milset), todos reconhecidos durante a

realização da Febrace (Feira Brasileira de

Ciência e Engenharia – Criatividade e Ino-

vação), em 2006.

A escola de Teresina (PI) desenvolveu

o projeto “A Fitoterapia na Promoção da

Saúde”, que recebeu menção honrosa no

48o Concurso Cientistas do Amanhã do

Ibecc/Unesco, em 2005.

Em Manaus (AM), foi desenvolvido o

projeto “Cerquinha”. No laboratório de tec-

nologia, alunos criaram uma réplica do

Bairro de Sapolândia, ambiente pesquisa-

do, e simularam os problemas do

lixo no período da cheia e da

seca, utilizando sensores pa-

ra detectar os detritos joga-

dos no igarapé. A experiência levou-os a

descobrir que só os sensores não resolve-

riam o problema. Criaram, então, cercas

eletrônicas onde são fixados sensores e sis-

temas de alarme para que o lixo possa ser

retirado pelos moradores locais e levado a

um depósito, onde se faz a seleção para re-

ciclagem. O projeto ganhou, em 2003, os

prêmios Fucapi (Fundação Centro de

Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica),

CNPq de Tecnologia e o Lego-Dacta de

Incentivo à Pesquisa.

Alunos do curso téc-

nico em Agropecuária,

da escola de Bodoque-

na (MS), foram pre-

miados em 2003, na

Eu acho que é algo que tem que ser
sempre olhado e visto como um pon-

to de excelência a se atingir. A gente sabe que
o Governo, em geral, tem muita dificuldade,
é muita gente, muita prioridade, muito des-
perdício de recursos. Mas o que se percebe é
que, quando você consegue aplicar os recur-
sos de uma forma correta, mais até do que a
quantidade de recursos, mas se aplicado de
forma correta, você consegue aumentar o pa-
drão de vida da população. Eu acho que a
importância da Fundação na história da edu-
cação no país é poder provar que esse mode-
lo é válido e que a educação eleva o padrão
de vida das pessoas. É um projeto
que tem que ser seguido e ampliado.

Welington dos Reis Strutz

“

”
no alto

Os alunos da Fundação Bradesco mostram que
também sabem ensinar. Febrace – Feira Brasileira
de Ciências e Engenharia, em 2005

Aluna da escola de João Pessoa (PA) apresenta 
o projeto “Análise de Qualidade do Tomateiro”, 
na Febrace 2005



46a edição do Cientista do Amanhã, pro-

movido pelo Ibecc/Unesco, com o proje-

to “Mudas Nativas”; e, em 2004, durante

a Febrace, com o projeto “Reaproveita-

mento dos recursos hídricos – Reutiliza-

ção da Água das Piscinas da Escola para a

Criação de Peixes”.

O projeto “Reflorestamento das Ma-

tas Ciliares”, da escola de Paranavaí (PA)

recebeu o Prêmio Valor Social 2003, do

jornal Valor Econômico, na categoria Res-

peito ao Meio Ambiente.

A escola de João Pessoa (PB) teve o pro-

jeto “Qualidade Fisiológica de Sementes

do Feijão” premiado com o quinto lugar na

47a edição do Cientistas do Amanhã do

Ibecc/Unesco – Comissão SP, em 2004;

“Análise de Qualidade do Tomateiro” rece-

beu o Prêmio Intel do Brasil 2005;

“Escorpiões: Conhecer para Enten-

der”, Prêmio Embrapa 2004; e “Techno

House” alcançou o terceiro lugar, na ca-

tegoria Inovação, e o Prêmio Symphony

durante a Febrace 2005; além do prêmio

de melhor projeto na área de Ciências

Óticas e Engenharia, concedido em

2005, pela Sociedade Internacional para

Engenharia Ótica.

O projeto “Redescobrindo e Valori-

zando a História de Pinheiro” (Pinheiro-

MA) recebeu o Prêmio Rodrigo Melo

Franco de Andrade, do Iphan (Instituto

do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional), em 2005. Além desse, outros

seis projetos de escolas da Fundação fo-

ram classificados entre os 155 trabalhos

inscritos. A iniciativa também se classifi-

cou no concurso “Ao Ponto”, do Canal

Futura e da Schering do Brasil, com o

projeto “Autoconhecimento para o Auto-

cuidado”; e recebeu o Prêmio Intel Inter-

nacional com o projeto “Rio Pericumã:

Beleza em Perigo”, ambos em 2004.

“Como os Professores Têm Idéias”, pro-

jeto da escola de São João Del Rei (MG), re-

cebeu o Prêmio Professor Nota 10 –

Professor do Ano 2004; no Rio de Janeiro

(RJ), o projeto “Água: a Maior Riqueza que

um Ser Humano Pode Ter”, de educação

ambiental, foi premiado com o terceiro lu-

gar, em março de 2006, durante a reali-

zação da Febrace, na categoria Ciências

Biológicas; “Parada de Ônibus: Tecnologia

e Acessibilidade”, da escola de Maceió (AL),

recebeu o Prêmio Symphony, na Febrace

2006; a escola de Vila Velha (ES) conquis-

tou o segundo lugar do Prêmio Ecologia

2005, do Governo do Estado do Espírito

Santo, pelo projeto “Cultivo e Reintrodução

de Orquídeas em Restinga”; e o projeto

“Segurança Alimentar e o Combate ao

Desperdício – Pensar Global para Agir

Local”, da escola de Caucaia (CE), se classi-

ficou em terceiro lugar no Prêmio Jovem

Cientista do Futuro 2004, promovido pelo

CNPq (Conselho Nacional de Desenvol-

vimento Científico e Tecnológico), da

Gerdau e Fundação Roberto Marinho.

“O homem e a água”, projeto da esco-

la de Aparecida de Goiânia (GO) foi pre-

miado durante a realização do Prêmio

Victor Civita, Professor Nota 10, em 2001.

E o projeto “A Água que Bebemos”, teve

Educadores comemoram o recebimento do Prêmio
Professor Nota 10 – Professor do Ano 2004,
concedido pela Fundação Victor Civita e 
Revista Nova Escola – Grupo Abril 
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Eu vejo a Fundação como um grande
portal, um grande organismo, onde

as pessoas encontram oportunidades para es-
tabelecer objetivos profissionais, para apren-
der, para formar um padrão ético, um padrão
de conduta pessoal. O desenvolvimento das
pessoas, a criação de novas visões, as pessoas
entenderem o que é o futuro, para onde ir. É
uma função muito importante para a
sociedade, para o Brasil.

Luís Carlos Watanabi Lara

“

”

ção Bradesco, normalmente, transforman-

do-se em espaços para constante diálogo

entre as diferentes unidades. É o caso da

criação, em 2002, do Portal Indígena, que

permite visitas virtuais às aldeias indíge-

nas para todas as escolas da Fundação

Bradesco, como resultado do Projeto

“Cultura Indígena”, desenvolvido na esco-

la de Bodoquena (MS), cujo objetivo era va-

lorizar a cultura deste povo na comunida-

de escolar, entre muitas outras iniciativas. 

Em 2003, é firmado convênio com a

Secretaria Estadual de São Paulo e a

Febem (Fundação Estadual do Bem-Estar

do Menor) para desenvolvimento do

“Programa de Educação para a Inclusão

Social e Profissional”, que oferece curso de

informática, com aulas ministradas por

profissionais da Fundação Bradesco. Já no

seu lançamento, cerca de 2 mil adolescen-

tes de 68 unidades eram beneficiados.

Em 6 de fevereiro, começam as ativi-

dades da Escola de Educação Básica e

Profissional Fundação Bradesco em Boa

Vista, Roraima. Com ela é estabelecida a

meta histórica de ter pelo menos uma

unidade em cada Estado brasileiro.

participação de destaque no Prêmio Jo-

vens Cientistas dos Estados Membros da

OEA (Organização dos Estados America-

nos), promovido pelo Conselho Intera-

mericano para o Desenvolvimento, da

OEA, em 2004.

Em 2005, o projeto “Postes Inteli-

gentes”, da escola de Rio Branco (AC) ob-

teve o 1o lugar na etapa nacional da II

Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Am-

biente, promovida pela Fiocruz (Fundação

Oswaldo Cruz) e pelo Ibama (Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos

Renováveis) em parceria com uma rede

nacional de instituições das áreas de edu-

cação, meio ambiente, ciência e tecnologia.

Além do reconhecimento de socieda-

des científicas e organizações de relevân-

cia para a sociedade nacional e estrangei-

ra, os projetos acabam por trocar infor-

mações e práticas entre alunos da Funda-

ao lado 

Alunos da unidade de Boa Vista (RO) 
na biblioteca da escola, em 2004

abaixo

Vencedor da Olimpíada Brasileira de Saúde e 
Meio Ambiente, com o projeto de Ciências –
Ensino Médio, em 2004. O evento é promovido
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pela
Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde
Coletiva (Abrasco)
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Construída no bairro do Jardim Flo-

resta, com possibilidade de atender tam-

bém a educandos moradores nos bairros

de União, Caranã e Buritis, a escola foi

projetada para abrigar 1.200 alunos em

mais de 10 mil m?, numa estrutura com-

posta por salas de aula, dois laboratórios

de informática, gabinetes médico e

odontológico, biblioteca, laboratório de

ciências, oficina pedagógica, ginásio co-

berto, quadra poliesportiva, campo de fu-

tebol e pavilhão agrícola.

O Estado de Roraima foi criado pela

Constituição Federal de 5 de outubro de

1988, só instalado em janeiro de 1991.

Antes, desde 1943, se constituía em

Território Federal do Rio Branco, que

passou a chamar-se Roraima, a partir de

13 de dezembro de 1962, mantendo-se o

nome da capital.

Boa Vista foi fundada em 1830 por

Inácio Lopes de Magalhães, dono da pri-

meira fazenda particular de gado bovino

da região. Passou à condição de cidade

em 1890, sediando o recém-criado mu-

nicípio de Boa Vista, desmembrado de

Moura, da então Província do Amazonas.

No início do século 20, o arquiteto Darcy

Derenusson foi contratado para projetar

a cidade que é desenhada em forma de

leque, com ruas largas, bem iluminadas

e com as principais avenidas seguindo

em direção ao centro histórico.

A escola de Boa Vista, construída em

cinco meses, fazia parte dos planos de

modernização arquitetônica aplicados às

demais unidades da Fundação já há al-

gum tempo, desde que os espaços físicos

passaram a ser encarados como funda-

mentais para a adaptação e o desempe-

nho dos alunos. A teoria da Psicologia

A escola não pode ser um corredor
longo, mal iluminado, mal ventilado

e de salas anônimas. Não. Ela deve ser uma
soma de espaços diferentes, onde você cria
uma série de relações. As construções têm
que ser claras, explícitas, e que a própria es-
cola possa servir de parte nos espaços para a
questão didática. Então, por exemplo, nas es-
colas que a gente faz, um dia o seu professor
vai falar sobre cores primárias: “Bom, vamos
caminhar, vamos ver as cores primárias.”
Um dia qualquer, no Ensino Fundamental,
no Ensino Médio, vai falar sobre o que é
construção. Então, a escola pode, ela mes-
ma, juntar uma série de coisas como se fosse
uma pequena cidade, uma soma de coisas,
servir para dar exemplos. Precisa ter lugares
de interação social, de circulação tu-
do muito bem pensado.

Mauro Luis Neves Nogueira

“

”
à esquerda 

Os conceitos arquitetônicos aplicados na
construção da unidade de Boa Vista (RO)
consideram a perfeita integração entre a criança 
e o meio ambiente. 2006

no alto

Bem estar e saúde, conceitos transmitidos pelos
educadores da escola de Boa Vista (RO). 2004

página ao lado

Vista aérea da escola de Boa Vista (RO). 
A unidade conta com uma área de mais de 
10 mil metros quadrados
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Ambiental, linha de estudo criada nos

anos 90, definia que áreas muito amplas

ou muito pequenas dificultavam a inte-

ração das crianças e o processo de apren-

dizado, além de contribuir para o estres-

se infantil, em especial, para as crianças

da educação infantil. 

Essa preocupação provocou uma ver-

dadeira revolução da arquitetura das es-

colas da Fundação Bradesco, que passa-

ram a ser construídas ou reformadas

dentro desses modernos conceitos. As

unidades de ensino são instaladas em

perfeito entrosamento com as necessida-

des e peculiaridades de cada região, sen-

do aparelhadas com condições técnicas e

pedagógicas compatíveis com os avanços

tecnológicos dos grandes centros e pro-

porcionando, assim, a integração dos

educandos ao seu meio.

Você começa a perceber que a
Fundação Bradesco tem um traba-

lho fundamental pela própria região, pelas
mudanças que ocorrem. Você vê que as esco-
las da Fundação não têm vidro quebrado;
não é porque você vai e troca, mas é porque
a comunidade valoriza a Fundação. A comu-
nidade se integra muito porque não se traba-
lha só na parte educacional, e sim, a melho-
ria da qualidade de vida das pessoas, dos pais
dos alunos, dos parentes. Acho que isso é
fundamental.

A Fundação é uma obra maravilhosa que
nós temos. Era sonho do seu Aguiar montar
uma escola em cada Estado da Federação, no
mínimo, e todos nós trabalhamos para isso. 

Na verdade, a Fundação é um braço do
Bradesco, por isso que ele tem envolvimento,
é o braço social do banco e, por isso, temos or-
gulho, porque é uma obra que todos
nós ajudamos a construir, participar.

Márcio Artur Laurelli Cypriano

“

”
abaixo, à direita

Nas escolas da Fundação Bradesco, os conteúdos
didáticos estão adaptados às realidades locais dos
seus alunos. Boa Vista (RO) 2004

no alto

Brincar desenvolve o convívio social entre as
crianças. Boa Vista (RO), 2004

página ao lado

No playground da Fundação Bradesco, brinquedos
de madeira proporcionam uma melhor integração
com a natureza
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Também em 2003, no dia 9 de mar-

ço, a Fundação realizou o Dia Nacional

de Ação Voluntária, pela primeira vez.

Em todo o país, 7 mil pessoas, entre fun-

cionários da Fundação e do Bradesco, se

mobilizaram para atender à população

nas áreas de saúde, esporte e lazer, cida-

dania, educação, ecologia, arte, seguran-

ça e diversos outro setores. Nessa primei-

ra edição, quase 200 mil pessoas foram

atendidas no Brasil. A iniciativa passou a

ser realizada anualmente e, em 2006, 21

mil voluntários atenderam mais de 1 mi-

lhão de pessoas.

Em agosto de 2003, estudantes de MBA

(Master in Business Administration), da

Pace University, dos Estados Unidos, visi-

taram algumas instalações da Fundação

Bradesco e ficaram impressionados com

a qualidade de ensino e aplicação das téc-

nicas pedagógicas mais recentes. A visita

foi o ponto alto da viagem realizada pelo

Brasil como parte de um programa em

parceria com a Business School São Pau-

lo for International Management, que

busca a interação com estudantes, profes-

sores e líderes empresariais.

No fim do ano, quando a número de

alunos atendidos ultrapassou 105 mil

educandos, a Fundação Bradesco rece-

beu o Selo Escola Solidária, por suas uni-

dades serem comprometidas com a soli-

dariedade, a participação e a cidadania.

O plano diretor para as escolas da

Fundação Bradesco, em 2004, entendia

que “a metodologia deve priorizar proce-

dimentos que estimulem a participação

ativa do aluno, ao mesmo tempo em que

se espera do professor um trabalho inves-

tigativo acerca dos conhecimentos e sabe-

res que o educando traz para a escola, de

modo a que se possam selecionar, adequa-

damente, conteúdos e estratégias de traba-

lho que aproximem os conhecimentos

formais daqueles constituídos através das

práticas sociais”. Tais parâmetros, presen-

tes na filosofia da Fundação desde seu iní-

Realizamos o Dia Nacional da Ação
Voluntária, atendemos pessoas do

Brasil inteiro, as escolas viram escolas de
atendimento. É uma coisa belíssima, a esco-
la inteira se envolve com isso. Fazemos movi-
mentos em hospitais, em asilos, também
com a AACD, criamos a cultura do volunta-
riado, ensinar esses meninos a fazer isso
quando não estiverem mais na escola.
Estamos formando pessoas que serão melho-
res para a sociedade.

E esse critério já era um critério de raiz, a
meta do senhor Aguiar. A Denise e a Ana
Luísa deram continuidade. O senhor Aguiar
criava escolas e sabia o que estava fazendo,
queria isso e veio alguém depois dele para fa-
zer isso acontecer: não só dar escolas
e sim, fazer uma escola de qualidade.

Mirian Linhares Garcia Pereira

“

”
Educar para a solidariedade. Alunos participam do
Dia Nacional da Ação Voluntária, em 2003

no alto

Em 2003, no Dia Nacional do Voluntariado,
funcionários do Bradesco e da 
Fundação se reuniram para 
realizar ações em prol do 
desenvolvimento das noções 
de cidadania junto 
a inúmeras 
comunidades
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O BIT – Bradesco Instituto de Tecnologia –
desenvolve projetos como o  Diário Eletrônico, 
que agiliza os procedimentos dos educadores 
da Fundação Bradesco

Bradesco Instituto de Tecnologia (BIT): 
a ponte entre o presente e o futuro

cio, orientam a educação voltada para o fu-

turo. Assim, a idéia se consolida com a

inauguração do BIT (Bradesco Instituto

de Tecnologia), na Fazenda Sete Quedas,

em Campinas, Estado de São Paulo.

Resultado de parcerias com empresas

de tecnologia e apoiado pelo Media Lab

do Massachusetts Institute of Technology

(MIT) por meio dos consórcios Digital

Life e Digital Nation, o BIT tem como ob-

jetivo o desenvolvimento de tecnologias

de interesse para as sociedades e para a

inclusão social em países em desenvolvi-

mento. O espaço é inteiramente focado

no desenvolvimento de tecnologias para a

educação, inclusão social e formação de

professores. Um de seus projetos foi o

“Diário Eletrônico”, desenvolvido em par-

ceria com a Microsoft, que entrou em

operação na escola de Campinas (SP), no

segundo bimestre de 2005.

Informações como freqüência, con-

teúdo ministrado, registros de sala de au-

la e notas são inseridas em pocket PCs e

transmitidas, via rede Wi-Fi, aos servido-

res da escola, otimizando o tempo dos

professores. O projeto desenvolvido tam-

bém traz o Portal dos Professores, que

possibilita a digitação dos registros das

avaliações, o cálculo de médias e a emis-

são de documentos de controle. O Diário

Uma das iniciativas com visão de fu-
turo é o mapeamento de competên-

cias, avaliando o desempenho dos colabora-
dores de forma científica, mapeando todas as
pessoas que são talentos e que podem conti-
nuar a Fundação, porque esse é o grande de-
safio nosso. Temos trabalhado muito para in-
tegrar essa tarefa na nossa rotina, repensar a
prática, pensar nas equipes, descobrir talen-
tos para continuar a Fundação, porque nós
vamos passar, mas ela vai continuar.
É uma obra eterna.

Ana Luisa Restani

“

”
Eletrônico reduziu a margem de erros de

digitação e liberou a secretaria escolar

para a realização de outras atividades.

Em dezembro de 2005, o BIT passa a

contar com a Célula Cisco, que recebeu

investimentos de cerca de US$ 500 mil,
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O Centro de Inclusão Digital é como a
Fundação Bradesco estende os braços

dela na comunidade, seja uma igreja, um cen-
tro comunitário, um telecentro mantido pela
prefeitura, um lugar carente onde a Fundação
tem presença e onde fornece o conhecimento,
a tecnologia, o conteúdo para se tornar um te-
lecentro muito mais preparado para atender às
necessidades mais educacionais.

O modelo futuro terá essa mesma infra-es-
trutura, esse mesmo modelo, que não só seja de
ferramentas de conteúdo, mas que brinde com
serviços que melhorem a vida das pes-
soas dessas comunidades carentes.

Juan Carlos Castilla-Rubio

“

Estimular a auto-confiança dos jovens 
e prepará-los para o mercado de trabalho 
é um dos compromissos da escola de 
Campinas (SP)

página ao lado

Localizado na Universidade de Palmares,
UniPalmares (SP), o 43o Centro de 
Inclusão Digital – CID, foi inaugurado 
em novembro de 2006

”
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mento profissional em sociedades cada

vez mais marcadas pela importância do

conhecimento e da informação. Isso cria,

para empresas e instituições, novas res-

ponsabilidades e desafios. É preciso levar

o computador às pessoas carentes, ensi-

ná-las a usá-lo, abrir-lhes o caminho da

internet”.

São laboratórios de tecnologia da in-

formação criados especialmente para

as comunidades carentes localizadas

próximas às escolas da Fundação

Bradesco, com o objetivo de promover a

inclusão digital e estimular a responsa-

bilidade social. Nos CIDs, implantados

fora das unidades escolares, professores

e alunos voluntários da Fundação

Bradesco ensinam pessoas de comuni-

dades carentes a usar os computadores e

programas, bem como formam novos

monitores para a multiplicação dos co-

nhecimentos. Nesses verdadeiros nú-

cleos de aprendizagem, qualificação pro-

fissional e centros de discussão dos

problemas sociais, com envolvimento de

empresas parceiras do Bradesco e esco-

las das redes públicas de ensino, estão

composta por um laboratório com tec-

nologias avançadas, equipado com ro-

teadores, switches, rede wireless, solu-

ções de segurança e telefonia IP. A cé-

lula é utilizada para a capacitação técni-

ca de alunos da Fundação Bradesco no

desenvolvimento de aplicativos para te-

lefonia. Possui sala de aula com capaci-

dade para treinamento simultâneo de até

16 alunos, computadores com acesso à in-

ternet e laboratório virtual (netlab). Possi-

bilita, também, a realização de cursos de

treinamento para a certificação CCNP

(Cisco Certified Networking Professional),

wireless e segurança, entre outros cur-

sos específicos, além de encontros de

grupos de estudos.

A inauguração do primeiro CID

(Centro da Inclusão Digital) da Fundação

Bradesco, em parceria com a Microsoft e

Cisco, na cidade de Cacoal (RO) é outro

evento de destaque do ano de 2004. A ini-

ciativa faz parte da responsabilidade assu-

mida, desde 2001, de identificar e implan-

tar no Brasil projetos para a educação e

inclusão social. Os centros levam em con-

ta “que a evolução nos modos de comuni-

cação e informação de- terminados pelos

avanços na área da informática e pelo sur-

gimento da internet, criaram demandas

sociais específicas e importantes. 

O domínio da informática e a habili-

dade no manejo de computadores torna-

ram-se requisitos para o ingresso no

mercado de trabalho e para o desenvolvi-



A escola do Jardim Conceição, em
Osasco, tem uma abertura muito

grande com a comunidade. Eles promovem
cursos, tem laboratório para cursos de cabelei-
reiro, cursos de artesanato, tem um modelo de
acompanhamento muito de perto das
crianças das famílias, estão sempre visitando,
fazendo encontro com os pais, promovendo
muita integração dos jovens. Tem o Programa
Aprendiz, que tem mais de cem jovens. Tem
esse movimento e essa integração com os pais.
Tem o Intel Computer Club House, fazemos
uma parceria para um projeto piloto através
do Fórum Econômico Mundial.

Eu acho que as pessoas ficam mais con-
fiantes com esses cursos de capacitação para
o trabalho, abre-se perspectiva de futuro, de
sonhos e, aí, pensam em fazer faculdade, pen-

sam em arrumar um trabalho
melhor, em ter um
negócio próprio.

Gilma Maria Ramos 
da Silva Rossafa

“

”

A escolha do terreno para a escola do
Jardim Conceição foi uma missão de

muita responsabilidade, como as outras. 
Hoje, a escola contribuiu bastante para

melhoria das condições do bairro. Onde a
Fundação se instala, ela consegue mudá-las
com a formação que dá aos jovens da pe-
riferia. Eles acabam mudando a cara do pró-
prio bairro, a forma de viver, os valo-
res que eles têm.

Antonio Carlos das Neves

“

”
presentes os esforços da sociedade civil

na busca por uma aproximação com as

comunidades locais. Atualmente, 40

desses centros estão em funcionamento

no Brasil, atendendo a mais de 30 mil

pessoas, incluindo os CIDs em aldeias

indígenas, cuja primeira unidade foi

inaugurada em janeiro de 2005, na tribo

Javaés, na ilha do Bananal (TO).

Completando o ciclo de inauguração

de escolas, a mais recente unidade da

Fundação Bradesco começa a funcionar

em março de 2004, na cidade de Osasco,

onde o primeiro grupo escolar entrou em

funcionamento, no ano de 1962. A Escola

de Educação Básica e Profissional Funda-

ção Bradesco, do Jardim Conceição, já

nasceu com capacidade para atender mais

de 2 mil alunos.

O município de Osasco está localizado

na região da Grande São Paulo e tem uma

população superior a 600 mil habitantes.

Na zona sul da cidade está localizado o

no alto

Sala de aula do ensino fundamental da escola
Jardim Conceição em Osasco (SP), em 2005

Jardim Conceição, bairro que surgiu, a

partir da década de 80, como resultado de

ocupações irregulares. Sua população

cresceu rapidamente, acentuando proble-

mas de infra-estrutura e precárias con-

dições econômicas, sociais e culturais.

A escola surgiu da necessidade de de-

senvolver, junto a essa comunidade, a ca-

pacidade de reconhecer na educação a

chance de melhoria de sua qualidade de

vida, resultados que, aos poucos, são ob-

servados atualmente. Além da educação

básica, a unidade conta com os cursos de

formação de jovens e adultos, ensino

fundamental e médio, programa de alfa-

betização de adultos e cursos de capaci-

tação profissional. A unidade também

mantém parceria para a inclusão de jo-

vens surdos, em que esses alunos rece-

bem educação básica de 5a a 8a série, com

intérpretes da Fundação dos Rotarianos.

A unidade conta com 14 salas de au-

las e área de mais de 4.600 m2.

Ainda em 2004, foi lançado o Pro-

grama Adolescente Aprendiz, baseado

na Lei de Responsabilidade Social (Lei

10.097/2000), que contribui para o in-
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gresso do adolescente, a partir de 15 anos

de idade, no mercado de trabalho. Em

parceria com o Bradesco, a Fundação ob-

jetiva contribuir para a “formação de ci-

dadãos dentro dos princípios inovadores

do ensino e aprendizagem baseados nos

quatro pilares da educação, conforme re-

latório da Unesco sobre educação para o

século 21: aprender a conhecer, aprender

a fazer, aprender a conviver e

aprender a ser”. 

A Fundação Bradesco

prepara e capacita o ado-

lescente aprendiz para

Temos que pensar no futuro e melho-
rar a cada dia. Quero que os alunos

que se formam todo ano entrem, ou pelo me-
nos, aspirem entrar na universidade. Esta-
mos sempre perseguindo a melhora na qua-
lidade do nosso ensino.

Faço o melhor que eu posso sempre, vou
atrás. Porque o Brasil não é São Paulo, há
muitas desigualdades, muitas diferenças so-
ciais e culturais.

Nosso trabalho se apóia em desafios que
precisam ser vencidos. Tudo para trans-
formar através da Educação.

Denise Aguiar 
Alvarez Valente

“

”

enfrentar os novos desafios que o mundo

oferece, especialmente o do trabalho. Ini-

cialmente, 135 jovens alunos da Fundação,

com idade entre 15 e 16 anos, ingressaram

no Bradesco, número que saltou para 575

jovens, em 2005, distribuídos pelos Esta-

dos de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro,

Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mara-

nhão, Ceará, Goiás e Amazonas. 

Em outubro desse ano, a parceria en-

tre a Fundação Bradesco, a Intel, o Mu-

seu de Ciências de Boston e o MIT

Media Lab – os dois últimos dos Estados

Unidos – permitiu a criação do Intel

Computer Clubhouse, na cidade de

Osasco (SP). O centro é um laboratório

equipado com modernos equipamentos

digitais, com o objetivo de estimular e

apoiar talentos nas áreas de tecnologia,

cultura e artes. A iniciativa tem a partici-

pação da ONG Cidade-Escola Aprendiz,
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A Fundação Bradesco investe em profissionais
capacitados para garantir uma boa alimentação
para os seus alunos

abaixo

Preservar a auto-estima do aluno é uma das
preocupações da Fundação Bradesco, que oferece
material didático e uniformes a todos



O que eu acho mais interessante é
que a Fundação Bradesco tem um

estilo muito consistente. O salto que a
Fundação Bradesco tem dado é sair para po-
der influenciar as escolas do entorno, for-
mação de professores, questões curriculares,
estímulos aos laboratórios de informática, di-
fusão dos programas de inclusão digital.

A Fundação Bradesco foi a primeira gran-
de entidade não pública de apoio à edu-
cação. Não tem nada parecido. É natural
que isso seja uma referência na cabeça do
empresariado brasileiro.

É a educação pública que eu sonhei para
o Brasil. Se eu pudesse ter um modelo de
educação pública, seria a Fundação
Bradesco.

Gilberto Dimenstein

“

”
à direita

Denise Aguiar inaugura, em 15 de setembro 
de 2004, o Intel Computer Club House, parceria 
entre a Intel e a Fundação Bradesco 

que foi fundada em 1997 pelo jornalista

Gilberto Dimenstein.

Voltar suas atenções para a comunida-

de e para o desenvolvimento de ações que

pudessem ter impacto social positivo de

forma a ampliar, cada vez mais, a atuação

da Fundação passou a ser palavra de or-

dem. Além da educação de qualidade, co-

meçaram a ser oferecidos instrumentos,

espaços de discussão e construção de ci-

dadania, com mais intensidade a partir

de novembro de 2004. A criação da

Ouvidoria, integralmente dedicada a se

relacionar com comunidades e insti-

tuições diversas, foi um passo importante

nesse sentido. 

Fundação Bradesco e Embrapa (Em-

presa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-

ria) se reuniram para desenvolvimento

de projetos, pesquisas e programas desti-

nados ao aprofundamento do conheci-

mento técnico-científico no âmbito da

pecuária, da agricultura, do meio am-

biente e nas demais áreas correlatas. As

ações se concretizaram no início de 2005

e passaram a potencializar a qualificação

e a capacitação técnica de alunos e pro-

fessores da rede de escolas, em especial,

nas cinco escolas rurais dedicadas à for-

mação de técnicos em Agropecuária. A

parceria resultou em projetos e progra-

mas premiados e mantém ambiente fa-

vorável à investigação científica e à ge-

ração de conhecimentos úteis para o

atendimento da demanda tecnológica

das diversas cadeias produtivas que com-

põem o agronegócio brasileiro, atenden-

do, no final de ano, mais de 700 alunos.

O lançamento do Atlas Ecossistemas
da América do Sul e Antártica, com apoio

da Fundação Bradesco, também se con-

cretiza em 2005. O Atlas é um material

didático, dedicado a alunos do ensino

fundamental e médio para o ensino da

geografia e ciências, fazendo uso de da-

dos e de resultados de pesquisas na área

do sensoriamento remoto. Foi desenvol-

vido em formato CD-ROM ,em projeto

coordenado pelo Inpe (Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais), em português e

espanhol, e distribuído gratuitamente

para toda a comunidade estudantil em

vários países da América do Sul.

Entra no ar, nesse mesmo ano, no

Canal Futura, a quarta edição do progra-

ma “Feito à Mão”, produzido em parce-

ria com monitores da escola da Fundação

Bradesco de Osasco (SP), com cursos de

artesanato que utilizam materiais de bai-

xo custo e são de fácil comercialização.
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Em 13 de abril de 2005, nova parceria

entre a Fundação Bradesco, a Fundação

Roberto Marinho e o Sesi (Serviço Social

da Indústria) permitiu o lançamento do

programa “Formação Educacional”, des-

tinado a oferecer possibilidade para que

funcionários e prestadores de serviços da

Companhia Vale do Rio Doce pudessem

concluir os estudos básicos. A Vale é a

maior empresa de mineração diversifica-

da das Américas, líder mundial no mer-

cado de minério de ferro, a segunda

maior produtora integrada de manga-

nês e ferroligas, além de maior prestado-

ra de serviços de logística do Brasil. Está

presente em 14 Estados brasileiros e nos

cinco continentes, sendo a maior expor-

tadora global de minério de ferro.

Em junho, a Fundação Bradesco e a

Internet Security Systems (ISS) inaugura-

ram, no BIT, em Campinas (SP), o “X-

Force Academy Lab”, laboratório inteira-

mente dedicado à pesquisa, à experimen-

tação e ao desenvolvimento de soluções pa-

ra a segurança da informação, com o obje-

tivo da formação de jovens especialistas.

Em setembro, a Intel anunciou seu no-

vo programa para o Brasil, o “Intel

Aprender”, com objetivo de trabalhar a in-

clusão digital como ferramenta do cotidia-

no. A empresa também anunciou a

Fundação Bradesco como parceira res-

ponsável pela administração da iniciativa

de implantação. No fim do ano, nova asso-

ciação entre a Fundação e a Intel transfor-

mou 20 escolas públicas, de seis Estados

brasileiros, em escolas-modelo, usando a

tecnologia para auxiliar o professor e tor-

nar as salas interativas, para que os alunos

trabalhem em computadores.
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X-Force Academy Lab, laboratório destinado à
formação de futuros profissionais de segurança da
informação. Campinas (SP)

abaixo

O Intel Computer Club House permite aos 
alunos o contato com tecnologias avançadas.
Osasco (SP), 2004 



184 Educ a r pa r a o Fu t u ro

O Programa Intel Aprender, foi inicial-

mente lançado na China, Israel e México

e, em 2005, foi expandido para mais três

países, além do Brasil: Egito, Rússia e

Turquia. O Intel Aprender procura desen-

volver em crianças e adolescentes, entre

10 e 18 anos, o pensamento crítico, o tra-

balho em equipe e o espírito de cola-

boração. O conteúdo do progra-

ma é de 30 horas e explora as

ferramentas tecnológicas a

partir de atividades e proje-

tos contextualizados às rea-

lidades das comunidades.

Alunos do projeto Mata Ciliares desenvolvido 
na escola de Registro (SP)

Denise Aguiar recebe o Prêmio “Fernando de
Azevedo”, de educadora do ano de 2005, concedido
pela Academia Brasileira de Educação

No segmento do meio ambiente, a

Fundação se destaca por sua preocupação

pioneira e, em setembro de 2005, inaugu-

rou três novos viveiros para a produção de

mudas remanescentes da mata atlântica

nas escolas de Campinas (SP), Marília (SP)

e Vila Velha (ES), que se somaram aos já

existentes em Osasco (SP) e Registro (SP).

Professores e alunos recebem capacitação

técnica da Fundação SOS Mata Atlântica

para manejo das espécies e promoção de

ações de educação ambiental em parceria

com diversos segmentos da sociedade.

A caminho de completar 50 anos de

atuação, o que a coloca como instituição

pioneira na aplicação de recursos na

Educação, a Fundação Bradesco lançou,

em outubro de 2005, o concurso para a

escolha da logomarca comemorativa des-

se aniversário entre os alunos de todas as

unidades escolares, com objetivo de valo-

rizar e estimular o talento dos seus pró-

prios estudantes.

Ainda no ano de 2005, a Fundação

executou, em Osasco (SP), um projeto pi-

loto em parceria com o Fórum Econômico

Mundial chamado de “Caça Emprego”. O



Escol@ Virtual

AEscol@ Virtual mantida pela Funda-
ção Bradesco oferece possibilidade

de acesso a vários cursos pelo sistema de
Educação à Distância.

A proposta desenvolvida atualmente é
a de propiciar um ambiente virtual e pre-
sencial, no qual o aluno será o principal
agente e condutor da sua própria aprendi-
zagem, por meio de parcerias locais com
entidades sem fins lucrativos e públicas.

A arquitetura da Escol@ Virtual valoriza
o gerenciamento da aprendizagem e dos
conteúdos, através de um ambiente integra-
do de ferramentas e uma metodologia de
mediação pedagógica que valoriza o ritmo e
a capacidade de aprendizagem dos alunos.
Além disso, está projetada para atender até
150 mil alunos à distância, via Internet. 

Os cursos são totalmente gratuitos e
destinam-se a estudantes de todo o

Brasil. Para que um candidato seja con-
vocado e inicie o curso é dada prioridade
àqueles que estejam em situação socioe-
conômica desfavorável e que residam
próximo a uma das unidades escolares
(para cursos que exigem momentos
presenciais).

Para o curso preparatório para certifi-
cação em redes de computadores CCNA,
oferecido pela Cisco Systems em parceria
com a Fundação Bradesco, é necessário
ter idade mínima de 16 anos, possuir co-
nhecimentos básicos em informática e
redes, estar cursando ou ter concluído o
Ensino Médio, ter situação socioeconô-
mica desfavorável (especialmente de-
sempregados) e residir próximo a uma
das Academias Locais.

Os cursos da Escol@ Virtual possibi-
litam a especialização das áreas de infor-
mática e desenvolvimento de competên-
cias pessoais.
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projeto foi planejado pelo consórcio Itafe

(IT Access Everyone) formado por empre-

sas de tecnologia dentro do próprio

Fórum Mundial, com objetivo de pesqui-

sar a auto-sustentabilidade de uma inicia-

tiva de inclusão digital numa comunidade

carente. O projeto funcionou de agosto a

dezembro e seus resultados foram apre-

sentados em reuniões do consórcio em

Davos, na Suíça, durante o encontro anual

do Fórum, em janeiro de 2006.

Nesses 50 anos, a Fundação Bradesco

recebeu inúmeros reconhecimentos da

sociedade nacional e internacional, em es-

pecial por suas escolas estarem compro-

metidas com uma educação fundamenta-

da nos ideais de solidariedade, participa-

ção e cidadania. É o caso do recebimento

do Selo Escola Solidária 2005, do Instituto

Faça Parte, por 34 de suas unidades, e o

prêmio de “Educadora do Ano 2005”, pa-

ra a diretora adjunta, Denise Aguiar Al-

varez Valente, que foi eleita, por unanimi-

dade, pela Academia Brasileira de Educa-

ção, pelo trabalho desenvolvido à frente da

Fundação Bradesco.

Em 2006, a Fundação Bradesco chegou

aos 50 anos de existência, confirmando seu

pioneirismo e consolidando os ideais de

seu fundador, Amador Aguiar. A data foi

festejada, em novembro, em todas as 40

unidades da instituição, por todo o país.

Em Osasco, cidade que representa o

marco inicial dessa história, os convida-

dos especiais da comemoração pelo

Jubileu de Ouro foram os cerca de 8 mil

alunos dos ensinos infantil, fundamen-

tal e médio das três unidades escolares

da Fundação  no município.

Em uma área de 6 mil metros quadra-

dos, especialmente projetada em um cam-

po de futebol dentro da Cidade de Deus, os

alunos assistiram a uma série de shows ar-

tísticos e culturais. Entre eles, a apresen-

tação do Cirque du Soleil, a mais impor-

tante e consagrada companhia circense do

mundo, cujo espetáculo já foi visto por

mais de 9 milhões de espectadores em 19

países, como Estados Unidos, Grã-

Bretanha, Itália, França, China e Austrália.

Criar condições para que jovens e adultos
participem das inovações do século XXI, um 
dos objetivos da inclusão digital promovida pela
Fundação Bradesco



Com apoio cultural do Bradesco, o grupo

se apresentou, em 2006, pela primeira vez

no Brasil, constituindo-se na grande

atração artística do ano, no país.

Também se apresentaram a dupla

Sandy & Jr.; o grupo teatral Pia Fraus, que

utiliza teatro, teatro de bonecos e de más-

caras, dança, circo e artes plásticas, em es-

petáculo já apresentado em 15 países dife-

rentes; o cantor e compositor Toquinho e

o Coral da Fundação Bradesco, composto

por 80 alunos. Ainda participaram as atri-

zes Mariana Ximenes e Luana Piovani e o

ator e apresentador Márcio Garcia.

Na presença de autoridades, professo-

res e funcionários da
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Apresentação do Cirque de Soleil na comemoração
dos 50 Anos da Fundação Bradesco, em novembro
de 2006. Cidade de Deus, Osasco (SP)

abaixo

Crianças da Fundação Bradesco durante os festejos
dos 50 Anos, realizados na Cidade de Deus, em
Osasco (SP), em 2006
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A festa pela passagem dos 50 Anos da Fundação,
realizada na Cidade de Deus, se integrou às
comemorações realizadas em todas as 40 unidades
instaladas no país
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instituição, Lázaro de Mello Brandão, presi-

dente do Conselho de administração do

Bradesco e Presidente da Fundação

Bradesco, dirigindo-se aos alunos, que na

ocasião representavam os 108 mil estudan-

tes da instituição, em todo o país, ressaltou

a importância da data: “O sucesso não é

obra do acaso. É resultado de objetivos cla-

ros; muito trabalho e persistência. É desta

forma que a Fundação Bradesco construiu,

nos últimos 50 anos, uma história como

poucas no Brasil. Acreditamos na educação

e no trabalho como alicerces de uma socie-

dade desenvolvida e sustentável. Eles

abrem as portas do futuro para milhares de

jovens dando a todos, as mesmas chances

de prosperidade. É por isso que sentimos

tanto orgulho do trabalho realizado pela

Fundação Bradesco. Um trabalho que con-

quistou o respeito dos brasileiros e da co-

munidade internacional. Repar- timos com

vocês, a alegria de ver o sonho de Amador

Aguiar transformado em um programa

ambicioso e tão bem sucedido. Olhamos o

futuro com otimismo, porque o verdadeiro

desafio está naquilo que ainda vamos con-

quistar, mas tenho certeza de que estamos

em um bom caminho. 

Na seqüência, Márcio Artur Laurelli

Cypriano, presidente da Diretoria Executi-

va do Bradesco e membro da Mesa Rege-

dora da Fundação Bradesco, dirigiu-se aos

presentes destacando: “o futuro do nosso

País depende de um processo educacional

eficiente e maduro. Há muito o que fazer,

mas a Fundação e a Organização Bradesco

estão preparadas; prontas para a jornada

dos próximos 50 anos”.

Denise Aguiar, diretora da Fundação

Bradesco e neta do fundador Amador

Aguiar, recomendou aos alunos: “De tu-

do o que podemos ensinar a vocês, que-

remos que aprendam a sonhar sempre

como sonhou um dia meu avô. Como o

sonho não tem limites, a Fundação al-

cançou os locais mais distantes e esque-

cidos do Brasil. Sonhem desde o dia em

que fazem a matrícula em nossas esco-

las, em se tornarem cidadãos dignos e

necessários ao nosso país. Sonhem com

uma sociedade melhor não só para vo-

cês, mas para todos”.

Meio século de existência, ter formado

mais de 600 mil alunos, contar com um

quadro de mais de 2.600 funcionários,

estar presente em todos os Estados brasi-

leiros, ter 40 unidades escolares em fun-

cionamento. Nessa trajetória de sucesso a

Fundação Bradesco prova que é possível

desenvolver, no país, um projeto sério e

responsável voltado para a educação e pa-

ra os mais dignos valores humanos. Ao

desenvolver centenas de projetos, envol-

ver-se com parcerias relevantes nacional e

internacionalmente, receber prêmios e re-

conhecimentos importantes, mostra que

sua história, mais do que representar nú-

meros impressionantes, está comprome-

tida com o futuro, com a formação do ci-

dadão e com a consolidação de uma

sociedade menos desigual. 

Em todas as ações desenvolvidas ao

longo desse tempo, além da marca de

seu fundador, Amador Aguiar, percebe-

se a adequação aos tempos vividos e as

iniciativas de vanguarda que a fazem, de

há muito, uma das maiores instituições

sociais da América Latina.

(da esq. para a dir.) Lázaro de Mello Brandão,
Denise Aguiar Alvarez Valente e Márcio Artur
Laurelli Cypriano nas festividades dos 50 Anos da
Fundação Bradesco. Cidade de Deus, Osasco (SP),
em 2006

página ao lado

50 Anos promovendo educação de qualidade pelo
Brasil. Essa é a grande conquista da Fundação
Bradesco e de todos que dela participam. Cidade
de Deus, Osasco (SP), novembro de 2006
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A INSPIRAÇÃO
DESTA HISTÓRIA

�
“É comovente assistir à transformação 

dessas crianças.” 

a m a d o r  a g u i a r

Amador Aguiar com 12 anos de idade na
cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo

página ao lado

Amador Aguiar na Cidade de Deus. 
Osasco (SP), 1970
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A mador Aguiar não viveu para ver

que foi eleito, em 2006, o maior

empreendedor da história do

Brasil, em consulta popular realizada pe-

la revista Pequenas Empresas & Grandes
Negócios. Também não viveu para ver que

a Fundação Bradesco, que ele iniciou em

1956, chegou à sua quadragésima escola,

tornando-se presente em todos os

Estados brasileiros. Como todo grande ho-

mem, Amador Aguiar ganhou a eterni-

dade a partir de suas obras.

Inúmeras são as histórias que fizeram

desse homem de hábitos simples, nasci-

do a 11 de fevereiro de 1904, em Ribeirão

Preto, interior de São Paulo, uma verda-

deira inspiração, em especial, para a Fun-

dação Bradesco, instituição de ensino

que já atendeu mais de 600 mil alunos

em 50 anos de existência.

Uma delas conta que Amador Aguiar,

o fundador do Bradesco, o maior banco

privado da América Latina, ainda estava

sem rumo em Bebedouro (SP) quando

entrou num restaurante. O dono olhou

para o rapazote de mãos calejadas e per-

guntou se ele queria comer alguma coi-

sa: “Não, primeiro eu quero trabalhar e

só depois vou aceitar comer algo”, disse

Aguiar. Nessa época, com 16 anos de ida-

de, havia deixado a fazenda de café onde

empunhava a enxada, em Sertãozinho

(SP). Quatro anos antes, quando cursava

o quarto ano primário, o pai, o lavrador

João Antônio Aguiar, que tinha 13 filhos,

o tirara da escola para que ele o ajudasse

na plantação. Ele, já sozinho, pegou no

sono, ao relento, em um banco de praça.

De madrugada, foi acordado por um

mendigo, que lhe pediu um trocado.

Aguiar revirou os bolsos e só achou uma

moeda, então se deu conta de que exis-

tiam pessoas em pior situação que ele.

Seu primeiro emprego foi como tipó-

grafo, em Ribeirão Preto (SP), logo depois

desse episódio. Na gráfica, perdeu a falan-

ge do dedo indicador da mão direita numa

máquina de impressão. Casou-se aos 21

anos, com Elisa Silva, que queria morar

em Birigüi (SP) para ficar perto da família.



Assim, mudaram-se para lá, onde Amador

começou a trabalhar, em 1926, numa

agência local do Banco Noroeste.

Fazia um pouco de tudo, ávido por pro-

gredir profissionalmente. Um ano depois,

assumiu o serviço de contadoria e, dois

anos mais tarde, foi promovido a gerente

da agência do banco, na cidade de Presi-

dente Prudente. Em 1930, foi transferido

para Penápolis, também como gerente.

Em 1932, retornou a Birigüi. Seu de-

sempenho eficiente na dinamização dos

serviços bancários das filiais onde traba-

lhou levaram-no a ocupar postos-chave

no Banco Noroeste, onde chegou a vice-

diretor, na agência de Lins.

O projeto de virar banqueiro começou

a se concretizar em 1943. Originário da

Casa Bancária Almeida, fundada na cida-

de de Marília no início do século 20, o

Lázaro de Mello Brandão e Amador Aguiar na
Cidade de Deus. Osasco (SP), na década de 80

Ele era presbiteriano bem marcado,
achava que não devia deixar a coisa

solta. Numa certa altura, achou que devia im-
primir esses princípios a todos, num compro-
misso. Era um homem de uma capacidade
criativa muito grande. Um verdadeiro visio-
nário. Tanto que a idéia da Fundação Bradesco,
em 1956, é praticamente precursora das ações
do Terceiro Setor, hoje, no Brasil. A educação
com vistas à preservação do meio ambiente,
na década de 70. Isso era uma grande novi-
dade, que só 20 anos depois se insta-
laria nas demais escolas do país.

Lázaro de Mello Brandão

“

”
no alto

Amador Aguiar com os amigos do conjunto de
seresteiros na Cidade de Bebedouro, em São Paulo,
em 1921. Sentados na frente (da esq. para a dir.)
Estácio Caldeira Cardoso (violino), Amador Aguiar
(bandolim), com 17 anos, e José Zappia (violão)
Sentados atrás (da esq. para a dir.): João Lopes de
Oliveira (flauta), Ademar Cardoso do Amaral
(cavaquinho) e José Caldeira Cardoso (banjo)

12 Educ a r pa r a o Fu t u ro



Eu era subgerente da agência Nova
Central, a primeira agência do banco

– então era muito visitada por diretores, pelo
próprio senhor Aguiar. Depois que eu tive a
oportunidade de trabalhar com ele, na mes-
ma sala que ele, aliás. Ele era uma pessoa de
pouca fala, falava muito pouco, refletia mui-
to. Numa reunião onde ele estava, ele coloca-
va o assunto, nós estávamos falando, ele fala-
va, ficava todo mundo quieto, ninguém falava
mais nada, você não ouvia uma mosca pas-
sar, silêncio total. Ele era uma pessoa
que tinha um raciocínio muito lógico. 

Márcio Artur Laurelli Cypriano

“

”
no alto

Grupo de funcionários em frente à agência do
Bradesco em Marília (SP), na década de 40

abaixo

Amigos reunidos na cidade de Marília, São
Paulo, em 1943, ano da fundação do Bradesco.
(da esq. para a dir.) João Martins Coelho,
Venâncio de Souza, José Diniz de Oliveira e
Amador Aguiar

banco..  O Bradesco era tão insignificante

que o próprio Aguiar fazia piada da sigla

da instituição nascente. “Banco Brasileiro

dos Dez Contos, se há!”, alguém pergun-

tava , e ele respondia: “Não há!”

Marília, naquela ocasião, contava com

36 mil habitantes e 14 bancos disputavam

uma clientela formada por 64% de imi-

Banco Brasileiro de Descontos estava em-

penhado em popularizar suas operações.

No dia da inauguração, a morte repentina

do sócio escolhido para dirigir o novo ne-

gócio fez de Amador Aguiar, que estava

no banco concorrente, o comandante do

empreendimento. Além de plenos pode-

res, foi agraciado com 10% das ações do

Educ a r pa r a o Fu t u ro 13
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Eu sou muito parecida com ele em
pensamento, em tudo, sempre con-

versei muito com ele. Ele era uma pessoa to-
talmente diferente, muito brincalhão, muito à
vontade, uma pessoa extremamente aberta,
com idéias muito avançadas. Eu tinha
uma sintonia muito boa com ele.

Denise Aguiar Alvarez Valente

O seu Amador é a grande figura de
inspiração, de sustentabilidade disso

tudo. Era uma pessoa em quem você confia-
va para fazer uma incursão num projeto no-
vo. Tinha a filosofia de criar sua própria gen-
te, acreditar no seu próprio pessoal. 

Ele participava de tudo, diretamente de
todos esses momentos, em reuniões periódi-
cas, em visitas que ele fazia às escolas; ele
sempre teve muito contato e gosto por esse
trabalho, com princípios fortes e firmes. Ele
tinha essa questão da disciplina e da ordem,
muito pessoal. E a Denise, de certa maneira,
é que ficou agora com a incumbência
de perpetuar isso.

João Cariello de Moraes Filho

“
”

“

”

grantes japoneses e grandes empresas, co-

mo a Matarazzo, Anderson Clayton e Swift,

numa região que vivia a febre do algodão.

Quando o banco abriu suas portas,

naquela época das 9 às 18 horas, contava

com seis agências nas cidades de Getu-

lina, Rancharia, Vera Cruz, Garça, Tupã e

Pompéia, esta última ponto final da Es-

trada de Ferro Paulista.

Amador sempre se preocupou em bus-

car compreender as deficiências dos ou-

tros bancos.

Amador Aguiar, na Cidade de Deus. 
Osasco (SP), em 1969

ao lado 

Amador Aguiar sempre acreditou que “só o
trabalho produz riqueza”. Cidade de Deus, Osasco
(SP), década de 60

Não diferenciava os colonos japone-

ses de outros clientes, não aderindo à xe-

nofobia provocada pela Segunda Guerra

Mundial. Os bancos dos países do eixo,

que antes atendiam essa clientela, ha-

viam sido fechados.

A região agrária enfrentava dificulda-

des de transporte de produtos industriais

agravada pela guerra. O Bradesco passou

a explorar esse filão comercial e, em suas

agências, era possível encomendar remé-

dios, peças de reposição de máquinas agrí-

colas, combustível, entre outros produtos.

Amador Aguiar transferiu, em 1946,

a sede do banco de Marília para a Rua

Alvares Penteado, no centro de São Pau-

lo. Em 1951, assumiu a Superintendência

do Bradesco e, dois anos depois, transfe-

riu a sede administrativa da instituição
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para Osasco, na Grande São Paulo, num

lugar que depois seria denominado

Cidade de Deus. Na fachada do prédio do

Bradesco, em Osasco, ainda hoje se lê a

frase que sempre inspirou Aguiar: “Só o

trabalho pode produzir riqueza.”

Para Lázaro Brandão, sucessor de

Amador Aguiar na Presidência Executiva

do Bradesco e atual presidente do Conse-

lho de Administração, ele foi o pioneiro

em separar a administração das agências,

porque queria que os altos executivos

do banco ficassem longe dos proble-

mas corriqueiros das agências

para lhes sobrar mais tempo

e, com isso, se dedicarem à

estrutura interna. Lázaro

Brandão destaca outra

inovação promovida pelo

Banco à época: com o ob-

jetivo de trazer público pa-

ra as agências, Aguiar en-

dossou iniciativa de Brandão

para executar a cobrança de

contas de concessionárias de

serviços públicos. 

Em 1956, aflito com a pre-

cária situação do ensino no

país e sensibilizado com as di-

ferenças sociais cada vez mais acentua-

das pelo modelo desenvolvimentista,

criou a Fundação São Paulo de Piratinin-

ga, mais tarde, Fundação Bradesco.

Amador Aguiar tornou-se presidente

do Bradesco em 1969, em substituição a

José da Cunha Junior, genro do fundador

do banco, José Galdino de Almeida. Ele

atribuía seu êxito a um detalhe aparente-

mente secundário: “Todo o meu sucesso

profissional eu atribuo à asma. Eu não

dormia à noite e, por isso, lia tudo so-

bre as atividades bancárias. Assim,

superei muitos funcionários mais

letrados do que eu.”

Amador Aguiar, sempre bem humorado, 
na Cidade de Deus. Osasco (SP), 1970

abaixo

Amador Aguiar fez questão de receber o palhaço
Arrelia na Cidade de Deus. Osasco (SP), 1979

Venho da área de seguros, fui acionis-
ta e presidente do Conselho do

Bradesco e da Fundação, o que era automáti-
co. Quem presidisse o Conselho era presidente
da Fundação Bradesco. Conheci muita coisa.
O Amador Aguiar tinha duas fascinações: ele
adorava a Fundação, por causa desse negócio
de educação, e a gráfica, já que ele começou a
trabalhar em uma. Ele só falava de banco, da
Fundação e de gráfica. Qualquer outro assun-
to fazia ele dormir. Era doido por esse negócio. 

Ele não parava de criar novas soluções. No
Bradesco, por exemplo, ele inventou uma coi-
sa diferente de tudo que existe hoje: colocou
os gerentes perto da porta de entrada, en-
quanto os gerentes dos outros bancos ficavam
sentados lá no fundo. Isso criava um grande
movimento. O que ele inventou de coisas,
que parecem pouco importantes hoje,
foram formidáveis, na época.

Antonio Carlos de Almeida Braga

“

”
no alto

Antonio Carlos de Almeida Braga e Amador Aguiar
na comemoração do 38o Aniversário do Bradesco,
na Cidade de Deus. Osasco (SP), em março de 1981
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Brandão ainda acrescenta: “Com sua

visão aguçada, ele fez com que o Bradesco

se transformasse, já em 1959, no maior

banco privado da América Latina, posição

que nunca mais perdeu.”

Conta-se que, sua maior diversão era

cortar lenha em uma das suas fazendas es-

palhadas pelo país. Gostava de dormir em

rede, nunca usou talão de cheques e não

guardava dinheiro no bolso. Certa vez, ao

querer comprar um relógio numa joalhe-

ria de São Paulo, pediu para ser cobrado no

dia seguinte. A funcionária não aceitou e

ligou para o dono do estabelecimento que,

ao saber de quem se tratava, exclamou:

“Nossa, venda a joalheria para ele!”

Avesso a festas e ostentações, certa

vez escreveu para a neta Denise Aguiar:

“O casamento foi muito bonito. Contra-

riando meus hábitos, fui à recepção.

Muita gente bonita, muita jóia, muita

exibição de riqueza. E, do lado de fora,

muitos motoristas esperando os ‘pa-

trões’, inclusive o meu, o Alfredo. Daria

Amador Aguiar num dos momentos que mais
lhe davam alegria. Celebração do Dia
Nacional de Ação de Graças. Cidade de Deus.
Osasco (SP), em novembro de 1975

no alto

Amador Aguiar com alunos da Fundação
Bradesco na celebração do Dia Nacional de
Ação de Graças, na Cidade de Deus. Osasco
(SP), em 22 de novembro de 1979

O Amador Aguiar era um inovador,
não deixava a coisa permanecer na

rotina, estava sempre pensando num lance
para frente. Era um obstinado que dava um
valor imenso à educação. Ele sempre dizia:
“A pessoa que sabe ler e escrever pode chegar
até onde quiser, depende só dela.” O espírito
dele está presente na Fundação, com o Láza-
ro, com a Denise, tem esses elos de ligação.
O que a Fundação está fazendo no
Brasil é algo muito sério. 

Laudo Natel

“

”
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Amador Aguiar observa equipamento Cobra
(Computadores Brasileiros) de fabricação
nacional. Cidade de Deus, Osasco (SP), 1978



Eu tive a oportunidade de ouvir o se-
nhor Amador porque ele gostava

muito de ir a Campinas, de ficar na Fazenda
Sete Quedas. Ele gostava da espontaneida-
de, de ouvir os casos, as nossas experiências e
era uma pessoa que tinha muita visão. O de-
sejo dele era dar educação às crianças que
não teriam ascensão social se não fosse pela
educação e que o modelo fosse copiado por
empresários, por outras empresas. Quando a
Fundação foi criada, não existia a preocupa-
ção com a responsabilidade social, terceiro
setor. Foi desejo dele mesmo por acre-
ditar nessa missão.

Ana Luisa Restani

Conheci seu Aguiar na minha época
de contínuo. A gente andava bastan-

te e era muito comum encontrar com o seu
Aguiar nas imediações do prédio de auditoria
e da Gráfica Bradesco. Ele gostava muito de ir
à Gráfica Bradesco, gostava do ambiente, e a
gente sabia, os garotos, os contínuos, que se
quisesse vê-lo era só passar por lá. Em algum
momento a gente o veria. Então, a gente até
fazia uma disputa interna para ver quem ia
entregar papéis da gráfica, na chance de poder
vê-lo. Eu queria vê-lo porque ele era o
fundador do banco, era uma lenda.

Mário Hélio de Souza Ramos

O senhor Amador gostava de se rela-
cionar diretamente com o pessoal da

área de educação. Ele costumava sair pra ca-
minhar no meio das crianças, no campo. Um
dia, nós fomos à área da pecuária, e ele esta-
va lá com as crianças, conversando debaixo
de um quiosque de palha. Eu não ficava mui-
to próximo porque eu respeitava a privacida-
de dele. Aí ele me chamou e disse: “Educação
se faz em qualquer lugar, qualquer sala,
qualquer canto. Desde que se tenha
saúde e comida.”

Antonio Perez de Freitas

“

”
“

”
“

”
tudo para saber o que ele, o Alfredo, pen-

sara de mim naquela espera: ‘Ele não sai,

se esquece de que eu tenho família, etc.,

etc.’ Mas a vida é assim mesmo, sempre

um homem é mais do que outros, embo-

ra não seja essa a sua intenção.”

Era admirável essa preocupação do

banqueiro com as pessoas que ocupavam

funções mais simples.

No trabalho, Aguiar queria agilizar os

serviços que o banco prestava a seus clien-

tes: acabou com as salas fechadas, instituiu

o horário contínuo e foi o primeiro a ado-

tar computadores no sistema bancário. 

Lázaro Brandão lembra que, quando

acabou com o intervalo das 11h30 à

13h30, o Bradesco foi expulso do sindica-

to dos bancos: “Imagina São Paulo com

duas horas de almoço!”

Amador Aguiar teve três filhas e 13 netos.

À família, dedicava suas maiores atenções.

Educação como prioridade foi sempre o mote 
da vida de Amador Aguiar. Cidade de Deus,
Osasco (SP), 1986
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Vivia rodeado pelas filhas e netos, a

quem tratava com carinho extremo. Do-

no de um bom humor ímpar, certa vez,

ao estar gripado, descreveu por carta, à

neta Denise Aguiar, que estudava nos

Estados Unidos, o ambiente da casa: “Es-

tou de cama há uma semana e acho que,

até segunda-feira, estarei completamen-

te bom. O meu problema é não falar, mas

aqui nesta casa é o que mais se faz. Ago-

ra são 10 horas da noite. Para rabiscar

esta carta, tranquei a porta, desliguei o

telefone e dei ordens para que ninguém

batesse. Mas, logo de cara, o Daniel es-

murrou a porta. Que fazer? Ele é o che-

fe. Além disso, ele foi delicado, não de-

sobedeceu à ordem, que era de não bater,

e simplesmente esmurrou. Disse-me ape-

nas: ‘Bico calado, nem um pio’, e foi-se

embora. Depois veio a Ana Elisa avisar-

me de que o maior mágico do mundo

estava na televisão e que eu deveria as-

sistir. Não é possível agüentar esta famí-

lia maravilhosamente louca! Sua avó es-

Ele era uma pessoa de visão futuris-
ta, que tinha preocupação social com

o país, até por força da situação de vida e da
história dele. Sempre estava à frente da or-
ganização Bradesco, estimulando a institui-
ção a fazer esse trabalho, a formar esses jo-
vens com essa característica de pessoa íntegra,
de pessoa dedicada à sua comunidade, à sua
família, tudo com muito respeito.

Ele saía da sala dele, dos compromissos, e
ia na escola; ficava no meio do pátio, conver-
sava com os alunos, visitava as escolas da re-
de, aconselhava aqueles jovens que estavam
passando por esse processo de formação, fa-
lava da importância da educação. E muitos
desses jovens se projetaram, inclusive, nacio-
nalmente, melhoraram suas condi-
ções de vida.

Antonio Carlos das Neves”

“
Professora Ana Luisa Restani com alunos da 
4a série do ensino fundamental da Fundação
Bradesco, durante entrega do “Prêmio Amador
Aguiar”, concurso de redação. Cidade de Deus.
Osasco (SP), 1985

ao lado

Amador Aguiar, na Cidade de Deus. 
Osasco (SP), 1982
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Ninguém cresce, o país não vai cres-
cer, se não houver uma melhoria no

ensino; é diretamente proporcional. Hoje se
corre atrás de uma coisa que, em 1956, o se-
nhor Amador Aguiar já tinha essa visão, de
que a igualdade cultural é fundamental –
acho que ele conseguiu viver uma coisa que
está todo mundo correndo atrás hoje. E tam-
bém de que a escola é muito responsável pe-
la formação dessas gerações que vêm, porque
a gente reclama de corrupção, de falta de
ética, mas a gente tem que fazer a nossa par-
te na formação dessas pessoas. Nós temos o
nosso papel enquanto formadores das pró-
ximas gerações. Esse é o espírito que
o senhor Amador nos legou.

Maria Cristina Telles

“

”

Seu exemplo de coragem e determi-

nação sempre foi passado para essa tercei-

ra geração da família. Em outro momento,

também por carta, Amador encoraja a ne-

ta: “Denise, querida, recebi sua linda carta

com a notícia de seus estudos e conse-

qüentes trabalheiras, devido, naturalmen-

te, ao fato do não completo domínio da lín-

gua inglesa, o que – penso eu – deve

dificultar o entendimento de quem

estuda. Mas não desanime, pois

tá feliz. Sua mãe recebeu sua carta e não

pára de chorar de saudades. O João e o

Rubens vão bem; aparecem de vez em

quando, entram devagar e saem corren-

do. Enfim, é uma família maravilhosa, a

quem amo tanto.”

Na carta, datada de 12 de maio de 1982,

fala dos netos Daniel, então com 3

anos, Ana Elisa com 10 anos,

João, com 22 anos e Rubens,

com 10 anos.

20 Educ a r pa r a o Fu t u ro

Amador Aguiar, sempre atencioso com as 
crianças da Fundação Bradesco. Celebração do 
Dia Nacional de Ação de Graças, Cidade de Deus,
Osasco (SP), 1983

no alto

Homenagem dos alunos da Fundação Bradesco
pelo 80o aniversário de Amador Aguiar. Osasco
(SP), 1984

página ao lado

Amador Aguiar na celebração do Dia Nacional de
Ação de Graças, na Cidade de Deus. Osasco (SP),
em 22 de novembro de 1979
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estou certo de que você rapidamente ven-

cerá todos os obstáculos. Nada de medo;

enfrente os problemas com inteligência e

coragem. A melhor e mais importante vi-

tória é aquela que se consegue com luta.”

Amador Aguiar também era um ho-

mem sensível e preocupado com a bele-

za da vida. Escreveu para Denise Aguiar

sugerindo a melhor época para uma ami-

ga da família visitar o Brasil: “Dezembro

e janeiro é tempo das mangas. São deli-

ciosas! Nessa época temos calor, tempo

gostoso para quem vive em clima frio.

Iremos novamente ao Ceasa, à Cidade de

Eu diria que a Fundação Bradesco e
a escola de Conceição do Araguaia

eram a menina dos olhos do senhor Amador
Aguiar. Ele tinha o maior carinho por Con-
ceição. Ele veio várias vezes, chegava, cum-
primentava, perguntava como estava a esco-
la, o que estava precisando, onde poderia
melhorar. Ele sempre dava essa abertura pa-
ra a gente. 

Ele era um Papai Noel pras crianças. As
crianças o adoravam. Ficava rodeado. Ele
era muito carismático. Conversava, abraçava
e beijava as crianças de uma forma
muito natural.

Osório Alves Costa

Ele era muito atencioso. Tem até um
fato interessante: a dona Iná, quan-

do ingressou na Fundação, era responsável
pela entrada, ficava no portão; e, para ingres-
sar na escola, tinha que ter uma identifica-
ção, como se faz hoje em dia. E ela não co-
nhecia o senhor Amador; ele foi lá a pé, sem
ninguém, sozinho. Foi entrar, não tinha iden-
tificação, ela não deixou. Ela disse que não
sabia quem era, portanto, não deixava en-
trar. Depois falaram para ela que era o se-
nhor Aguiar e ela ficou envergonhada. Aí diz
que o senhor Amador falou: “Não, pelo me-
nos eu sei que ela é uma funcionária
excelente.”

Almir Pessoa Cesar”

“
”

“

João Aguiar Alvarez, Denise Aguiar Alvarez e
Clarisse Aguiar Alvarez, netos de Amador, na
década de 60

no alto

Alunos da Fundação Bradesco comemoram os
40 anos do Bradesco, na Cidade de Deus.
Osasco (SP), 1983



Carta enviada por Amador Aguiar à neta
Denise, na época em que ela estudava nos
Estados Unidos, na década de 80

abaixo

Denise e Amador Aguiar na comemoração do
44o aniversário do Bradesco, realizada no
Ginásio de Esportes da Cidade de Deus. Osasco
(SP), 1987

Deus, que agora está linda, e a outros lu-

gares bonitos.” Escreve na primavera “na

sua plenitude, cheia de sol e de vida, na

sua pujante beleza!”. Lembra de Castro

Alves que, “como nenhum outro brasi-

leiro poeta, disse das coisas brasileiras

com tanta maestria e beleza – ‘O céu bor-

dado de estrelas; a terra de aromas cheia;

as ondas beijando a areia; e a lua beijan-

do o mar’. O mundo é bonito, mas não

temos tempo para admirá-lo, para amá-

lo, como deveríamos. Estamos preocupa-

dos com os crimes, com os atentados,

com os assaltos e com as guerras. Nem

tempo tenho para continuar esta carta,

que deveria ser longa, mas não pode,

porque vou sair às cinco horas da ma-

nhã para andar em Osasco, e a ca-

minhada será de uma hora, exa-

tamente. Agora são 4,52 da

manhã”. Finalizou a carta de-

monstrando seu carinho

pela neta: “Sua avó está

bem, perguntando sem-

pre por você. De quem

te adora, Amador.” 

Conheci o senhor Amador Aguiar
quando vim visitar a Matriz. Ele me

cumprimentou e conversou comigo como se
eu já fosse uma velha conhecida dele. E isso
me encantou muito. A fala dele era muito
simples, não tinha nada de palavras sofistica-
das, nada de distanciamento. O que ele que-
ria era dar às pessoas a oportunidade de cres-
cer na vida. E isso ele está fazendo até hoje,
através da Fundação. Ele vai ser lembrado
sempre como essa pessoa que deu oportuni-
dade a milhares e milhares de pes-
soas neste país.

Márcia Maria Sobreira Soares

Eu trouxe os alunos para receber a
premiação do Concurso Amador

Aguiar. Era uma experiência única: os meni-
nos vinham, iam ao parque de diversões,
passavam dias encantadores, recebiam li-
vros, recebiam também uma caderneta de
poupança. E um dos alunos, depois, foi cha-
mado pelo banco. Passou muito tempo e es-
se guri, para mim, foi depois na escola e fi-
cou muito emocionado. Ele já era um
homem, casado, com filho grande, come-
çou a chorar na minha frente e disse: “Dona
Ana, eu nunca pensei... Não é o dinheiro
que está na poupança, mas é o cuidado que
tiveram, é a minha vida que está aqui.” Acho
que essa transformação na vida dos nossos
alunos é um sonho do senhor Aguiar
que se concretiza todos os dias.

Ana Iza Oliveira de Pinho

“

”
“

”
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Aproveitar a natureza e a energia da

terra era uma busca constante de Aguiar.

Daí o hábito diário de caminhar todas as

manhãs pela Cidade de Deus, sempre

bem cedo, para aproveitar o nascer do

sol. Isso também fica evidente na des-

crição de uma viagem que faz à neta. Ele

escreveu: “Denise, estou na fazenda

Paiol. Vim na esperança de alguns dias

de sol para andar nas montanhas e respi-

rar o ar puro de 1.500 metros de altitude. 

“Puro engano! Desde o dia em que

cheguei – sábado de manhã –, o dia ama-

nheceu fechado, carrancudo, de poucos

amigos, especialmente contra o meu

programa, e logo começou uma chuva

mansa. Depois engrossou pelo dia todo,

pela noite toda. No dia seguinte conti-

nuou entre chuviscos e chuva, e, de vez

em quando, uma parada breve, para dar

idéia de tempo bom, promessa de ‘porto

e salvamento’. Mas... nada. Continuou a

‘poderosa tempestade’, um dilúvio sem

Amador Aguiar cumprimentado pelos alunos
da Fundação Bradesco na ocasião do seu 80o

aniversário. Osasco (SP), 1984

abaixo

Denise, aos 4 meses, com a avó 
Eliza Silva Aguiar e o avô 
Amador Aguiar. São Paulo 
(SP), 1958

O seu Amador Aguiar era uma pes-
soa extremamente amorosa. Ele

amava demais a Fundação. Tinha um cari-
nho. Eu não sei até que ponto ele deixaria
tudo para assumir somente a Fundação
Bradesco. Ele gostava da atividade bancá-
ria, mas a Fundação era a vida dele. E os
alunos também tinham muito carinho pelo
seu Amador Aguiar. Todas as festividades,
tudo o que acontecia, era sempre uma ho-
menagem que prestavam para ele. E ele
adorava, adorava o carinho que re-
cebia dos alunos. 

Adriana Leite de Oliveira

“

”



Educ a r pa r a o Fu t u ro 25

fim, sem esperança. E lá se vão os nossos

dias, sem uma réstia de sol. Amanhã, de-

vo voltar, se não morrer afogado, se não

ficar ilhado, incomunicável, a espera de

recursos que não sejam de uma mula

que me aguarde como a última saída. Se

você receber esta carta é porque estou vi-

vo, de volta a meu trabalho, embolorado

ainda, de tanta umidade. Enfim, supera-

das estas pequenas dificuldades, deverei

sair daqui sexta-feira para assistir à for-

matura do João.”

Amador Aguiar, em 15 de dezembro

de 1983, continuou a carta para Denise

Aguiar, quando retornou a São Paulo:

“Hoje, quinta-feira, resolvi voltar do

Paiol para ir à formatura do João. Como

vê, não morri afogado, apesar do dilúvio

que desabou sobre a fazenda. Estou vivo

e tudo está bem, embora eu esteja chei-

rando a mofo. Aqui em São Paulo o tem-

po está bom e quente. Amanhã cedo vou

ao banco e, depois, logo em seguida, pa-

ra Pinhal, para a formatura do João. Se

você quiser falar comigo, escreva-me ou

Por meio de muitas cartas, 
Amador Aguiar mantinha a neta 
informada dos acontecimentos no Brasil. 
Em 15 de dezembro de 1983

abaixo

Estar em contato com a natureza era busca
constante de Amador Aguiar. Foto de 1980

Sou muita grata a Deus pelo seu
Amador ter criado essa escola, por-

que, se ele não tivesse feito essa escola aqui,
com certeza meu futuro seria outro. E a opor-
tunidade que eu tive, e que muitos tiveram,
foi graças a essa escola – eu me emociono
muito quando me lembro das visitas dele. Eu
lembro direitinho dele sentado ali, e a gente
cantando, nunca esqueço do rostinho dele.
Era um pai. Na verdade, foi um pai para to-
dos nós, nos deu muita oportunidade. Eu per-
cebi isso quando me tornei secretária munici-
pal de Educação de Formoso. Eu levei toda a
minha equipe – de diretores, coordenadores,
auxiliares – na escola de Canuanã, para mos-
trar uma outra realidade, o diferencial que a
Fundação é em termos de disciplina, orga-
nização, compromisso, a competência que as
pessoas procuram desenvolver diante
de qualquer cargo que assumem. 

Isabel Ferreira Rocha Lima

Quando éramos alunos, chegava pa-
ra a gente uma imagem do senhor

Aguiar, de uma pessoa muito boa, que tinha
se dedicado para que o Brasil fosse construído
com dignidade, com democracia, com igual-
dade de condições. Hoje eu compreendo que
esses valores são capazes de transfor-
mar as pessoas.

Altair Roberto de Lima

Eu tenho um projeto de vida: que eu
vou tentar ajudar o próximo da me-

lhor maneira que eu puder. Eu creio que o
Amador Aguiar fez isso da melhor maneira
que ele pôde, fez uma ação social incrível.
Conheço pessoas que estão nas outras escolas
da Fundação Bradesco, pelo Brasil, e que mu-
daram de vida, que têm uma oportunidade de
vida inigualável, incomum. Aqueles que estu-
dam na Fundação e conseguem abstrair co-
nhecimentos, têm uma perspectiva de
futuro. É um projeto social magnífico.

Ruytemberg Oliveira Rodrigues

“
”

“

”

“

”



Amador Aguiar é, para mim, uma fi-
gura ímpar. Um exemplo que todos

os empresários do Brasil e do mundo deveriam
seguir. O comportamento dele era muito sim-
ples e o objetivo, exemplar. Uma pessoa para
quem o trabalho era a prioridade número um.

O que mais marca é que ele era uma
pessoa destemida, muito inteligente, com
uma visão fantástica de solidariedade. O
que ele criou foi em função dessa ca-
racterística. 

Luís Carlos Watanabi Lara

O exemplo do Bradesco e da Fun-
dação, com certeza, vieram do

Amador Aguiar. Sempre foram instituições
ousadas. Por exemplo, o Amador Aguiar
adotou a questão das salas de trabalho
abertas há 40 anos, foi pioneiro na área de
informática, líder nessa linha de tecnologia,
sempre apostou muito em tecnologia, teve
modelos inovadores. E o fato de ele ter cria-
do a Fundação Bradesco há 50 anos, quan-
do ainda não se falava em terceiro setor, é
mais um exemplo de inovação. Ele era uma
pessoa que enxergava muito longe, deu
modelos de conduta, exemplos de
ousadia na administração. 

Marco Antônio Silva Stefanini

“

”
“

”

telefone-me. Esta caneta não está boa e

não me ajeito com ela. Por isso, não pos-

so me alongar. Muitos abraços e beijos

de todos e meus também.”

Durante 64 anos – 47 dos quais dedi-

cados ao Bradesco – Aguiar foi bancário,

como gostava de ser chamado. Deixou a

presidência executiva do banco em 1981 e

escolheu Lázaro Brandão como seu suces-

sor. Manteve a presidência do Conselho

até 1984, quando a passou para Antonio

Carlos de Almeida Braga. Dois anos de-

pois, em 1986, reassumiu a Presidência

do Conselho, dela tendo se afastado em

no alto

Lázaro de Mello Brandão e Amador Aguiar 
visitam a gráfica Bradesco para 
ver a primeira impressora de Formulários
Contínuos. Cidade de Deus, Osasco 
(SP), outubro de 1985 

página ao lado

Em 25 de junho de 1981,
Amador Aguiar recebe a
Ordem do Mérito do
Trabalho, no Grau da 
Grã-Cruz, concedida pela
Presidência da República 
em solenidade realizada 
na Cidade de Deus

Lázaro de Mello Brandão é nomeado
Presidente da Diretoria Executiva do
Bradesco. Cidade de Deus. Osasco
(SP), 1981

1990, um ano antes de falecer, aos 87

anos, entregando-a a Lázaro Brandão, que

a acumulou com a Presidência Executiva

Morreu em 24 de janeiro de 1991, de

parada cardíaca. Ficou a lenda de uma

das mais bem-sucedidas carreiras de self-
made man do país.

Não há, no entanto, ninguém melhor

para falar sobre Amador Aguiar do que

aqueles que viveram suas histórias de vida

ao lado dele. Alunos, ex-alunos, funcioná-

rios, diretores, supervisores e, acima de

tudo, família e amigos de Amador Aguiar

não se cansam de repetir que a obra de

sua vida é a Fundação Bradesco. Mesmo

aqueles que não o conheceram pessoal-

mente sentem sua presença nos valores

que há 50 anos inspiram as atividades da

maior instituição de ensino do país.

Visionário e inovador, criou uma entidade

que oferece oportunidades aos seus estu-

dantes numa época em que jamais se

imaginavam expressões como terceiro se-

tor ou responsabilidade social. Sem pater-

nalismo, preocupava-se em garantir o mí-

nimo para que crianças, jovens e adultos

tivessem o maior aproveitamento possível

nos seus estudos. Criou estrutura, susten-

tabilidade e definiu princípios.
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S ou um dos seis filhos de José Por-

fírio Bueno Brandão e Ana Helena

Melo Brandão. Nasci em 15 de ju-

nho de 1926, na cidade de Itápolis, no in-

terior do Estado de São Paulo. Com dois

anos de idade, minha família se mudou

para Lins, onde passei minha infância e

iniciei meus estudos.

Na juventude, fomos para Vera Cruz

e comecei a manifestar predileção pela

área bancária, o que era muito natural

naquela época, porque o que empolgava

todo mundo era fazer o concurso para in-

gresso no Banco do Brasil. Fui fazer uma

preparação na cidade de Matão, estagiei

numa empresa local e, quando voltei pa-

ra Vera Cruz, alguém sugeriu que eu fos-

se trabalhar na Casa Bancária Almeida,

com sede em Marília, município próxi-

CONTINUAR
E FORTALECER

�
“Muito me orgulha poder continuar essa obra grandiosa. 

Seguir os mesmos princípios e seriedade com que ela foi criada.” 

l á z a r o  de  m e l l o  b r a n d ã o

Lázaro de Mello Brandão, (segunda criança, 
da esq. para a dir.), em 1929, em foto de família

página ao lado

Lázaro de Mello Brandão em foto de 1939 que
dedicou à sua mãe e onde registrou: “Uma pequena
recordação deste seu filho que lhe pede a Benção”
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Lázaro de Mello Brandão e sua
esposa Albertina Tassinari
Brandão, em 1948



Lázaro de Mello Brandão com as filhas Cecília 
e Sônia, em 1960

abaixo

Lázaro de Mello Brandão em foto de 1954

local do Banco Noroeste. Mais tarde, já

trabalhando em Lins, passamos a manter

contato por meio dos relacionamentos de

trabalho, porque, antigamente, os che-

ques eram trocados entre os bancos, não

tinha isso de câmara de compensação,

que centraliza esse tipo de operação, hoje

em dia. Naquele tempo, era troca direta: a

gente transferia os cheques do Noroeste e

ia lá receber o dinheiro. Quem cuidava do

sistema de Tesouraria – hoje a gente cha-

ma tesouraria, naquele tempo era caixa –

era o Laudo Natel, como braço direito do

Amador Aguiar, no Noroeste.

Eu vim para Marília, em 1943; logo de-

pois, em agosto, o Amador veio para o

banco. Em 45, ele trouxe a sede do banco

para São Paulo, e tinha uma filial na Rua

Álvares Penteado. Ele achou que o coman-

do do banco tinha que ser na Capital e eu

vim junto com ele; funções diferenciadas,

distantes, claro, eu estava em início de car-

reira, me preparando e ele estava coman-

dando. E, posteriormente, quando ele teve

mo. Achei a idéia interessante, eu queria

trabalhar e me candidatei a uma vaga.

Existia um concurso de ingresso, uma

prova, mas fiquei à vontade, porque esta-

va bem preparado. Entraram questões

como juros compostos, redação, datilo-

grafia e me saí muito bem. Fui aprovado

e entrei como escriturário. O registro ofi-

cial foi em setembro de 1942, aos 16

anos, na agência de Pompéia, sendo pos-

teriormente deslocado para Lins, quando

da abertura da agência, em 1943, com a

Casa Bancária já transformada em Banco

Brasileiro de Descontos.

O interessante é que uma agência

bancária nos anos 40 era completamente

diferente de hoje em dia. Era um atendi-

mento pessoal, atividades concentradas.

Naquela altura, fazíamos muitos negó-

cios na área de café e, por isso, tínhamos

muitas operações ligadas com a cidade de

Santos, para exportação desse produto. 

Em 1940, estudante em Lins, conheci

Amador Aguiar, que gerenciava a agência
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Vista aérea da Cidade de Deus
onde se pode observar o Prédio
Azul. Osasco (SP), 1959



a idéia de sair do centro de São Paulo e vir

para a Cidade de Deus, fui um dos primei-

ros que me desloquei, porque participava

da estrutura de comando, mantidas as

proporções do cargo e das funções.

Eu sempre achei que tinha uma certa

vocação para essa área e isso se confir-

mou. Fui me dedicando, me empenhan-

do e procurando dar sempre uma contri-

buição muito forte.

Eu fui o primeiro inspetor-geral do

banco, um setor que tinha uma estrutu-

ra mais simples do que a atual. Muita

coisa passava pela inspetoria e eu tinha

condições de saber o que acontecia nas

diferentes áreas, quais os pontos que de-

viam ser melhorados ou ter uma atuação

diferente. Tanto que da inspetoria saíram

os departamentos como o processamen-

to de dados – eu acreditava que devíamos

entrar na área de automação –, ou a ge-

rência geral, recursos humanos. Depois,

em 1963, fui eleito para um dos diretores

do Bradesco.

Acredito que uma das grandes idéias

do Amador Aguiar foi a criação da Cida-

de de Deus. Era uma chácara de 15 hecta-

res e, depois que estávamos aqui, surgiu

a oportunidade de se comprar uma chá-

cara vizinha, que era de um alemão, de

outros 15 hectares. Portanto, dobrou a

área para, naturalmente, se preparar pa-

ra a expansão. Eu estou só arredondan-

do, mas são 31 hectares. 

Morei aqui dois anos, porque, naque-

le tempo, o acesso era difícil, a estrada

Lázaro de Mello Brandão, na
Cidade de Deus. Osasco (SP),
em 12 de novembro de 1985

à esquerda

Lázaro de Mello Brandão e
sua filha Sônia Tassinari
Brandão, na Praça do Correio,
região central de São Paulo

(SP) em 12 de novembro 
de 1955
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Sempre estive próximo do senhor

Aguiar, naturalmente, por todas as su-

gestões, o andamento em que ele estava

sempre arbitrando, sempre entrando no

processo. Daí, fui me credenciando para

assumir posições e, quando ele escolheu

seu sucessor, ele me indicou. Ele tinha

uma proeminência enorme, o mercado

achava que era difícil substituí-lo, e com

razão, nenhuma dúvida! As decisões de-

le eram próprias, pessoais, ele não tinha

que consultar nenhum comitê, nem na-

da, ele tomava as decisões. Quando ele

decidiu que faria essa substituição, e a

escolha recaiu no meu nome, ele me per-

guntou se me considerava preparado pa-

ra assumir. Falei: “Pode ficar tranqüilo,

sem nenhuma dúvida.” Tinha que achar,

não é? Imagine se eu dissesse que tinha

dúvida. Isso foi em fins de 80, mas se

formalizou em janeiro de 81.

A Fundação Bradesco foi criada por

inspiração do Amador Aguiar; ele acredi-

tava que o banco precisava ter também

uma atuação social. Isso já naquela épo-

ca, nos anos 50.

Ela surgiu como São Paulo de Pirati-

ninga, o nome de batismo, mas interna-

mente era Bradesco. Ele achava que a

Fundação tinha que ter um trabalho que

mostrasse que o banco estava caminhan-

do e tendo êxito sem ignorar as dificulda-

des, as agruras da sociedade. Isso teria

que ser amparado de alguma maneira, ti-

nha que haver uma maneira de cuidar

disso, dar alguma atenção, não ficar indi-

ferente, não ficar alheio. Essa era uma

preocupação e, naturalmente, isso de-

pendeu do banco, no início.

A Fundação já nasceu cheia de idéias.

A primeira escola em Osasco foi criada

para facilitar a vida das famílias próxi-

mas da Cidade de Deus. Era uma escola

primária, como a gente chamava naque-

le tempo, uma espécie de embrião na

área educacional. E correspondeu à ex-

não era asfaltada e, quando chovia, tinha

dificuldades de acesso, tinha um monte

de problemas.

O Bradesco sempre esteve empenhado

em andar na frente, em criar condições e

expandir áreas de apoio de departamen-

tos, da área de automação, mecanização,

ser vanguarda em relação ao sistema ban-

cário no sentido de ter esse suporte para

poder expandir, porque era um banco de

varejo e tinha que atender, indiscrimina-

damente, permitir todo tipo de acesso,

porque muitos bancos eram seletivos. O

Bradesco é aberto para atender, incondi-

cionalmente, todo cliente e toda a deman-

da. Nós tivemos a idéia de trazer a arreca-

dação de impostos para dentro do sistema

financeiro; trouxemos a cobrança da

Light, concessionária de serviços públicos

aqui de São Paulo, para os nossos balcões,

porque lá tinha filas imensas.A Light anti-

gamente, ali na Praça Ramos, no centro

de São Paulo, tinha filas enormes para pa-

gar uma conta de luz. Nós falamos: “En-

tão, traga para o sistema bancário.” Era

uma idéia para poder impulsionar, ter ba-

se de crescimento, porque não se podia

pensar em ser seletivo e procurar uma

clientela de maior poder; pois isso já esta-

va na mão dos bancos que eram tradicio-

nais e seria uma luta difícil. Tinha que ser

um outro trabalho e isso é que o Bradesco

desenvolveu e nós estivemos envolvidos

em todo esse processo, o tempo todo. 

Lázaro de Mello Brandão, nomeado Presidente da
Diretoria Executiva do Bradesco, com Amador Aguiar.
Cidade de Deus, Osasco (SP), 8 de janeiro de 1981



pectativa, mas a idéia era como seria pos-

sível ampliar, como fazer mais sentido,

ter uma participação maior.

A verdade é que, no período anterior,

entre a fundação da São Paulo de Pirati-

ninga e a Fundação Bradesco, não se sa-

bia bem como imprimir alguma ação, de

que forma e com quais recursos que não

comprometessem o banco. Queríamos

fazer alguma coisa que tivesse continui-

dade, que tivesse alcance.

Dentro do plano de expansão do banco,

muita coisa foi sendo encaixada: primeiro,

uma expansão da rede, compra de bancos

para crescer, competir com os gigantes que

tinham na época – porque havia muitos

bancos importantes; e, depois, houve a

proposta do plano de seguro em grande es-

cala, o Top Club, que era uma novidade,

estimulando o quadro, o pessoal. Essa

pulverização daria para a seguradora um

suporte muito grande e, portanto, o banco

se reservava uma comissão. Acontece que

ocorreu ao Amador Aguiar que a gente po-

dia abrir mão de ficar com esse spread – co-

mo se diz hoje – canalizar esse ganho pa-

ra a área educacional que estava latente.

Isso, traduzido, significou a idéia da cria-

ção de escolas com esse objetivo: atender

pessoas carentes, áreas carentes.

A primeira escola fora de São Paulo

foi lá em Conceição do Araguaia, quer di-

zer, não era para colocar escola no centro

de São Paulo, nem do Rio de Janeiro ou

de Belo Horizonte, mas em Conceição

do Araguaia, inteiramente afastada, para

mostrar que a idéia era ter uma abran-

gência com um outro caráter, com outra

penetração. Na seqüência, quando perce-

bemos que podíamos fazer uma expan-

são firme, sem ter que recuar, começa-

mos a criar escolas pelo Brasil, com a

Fundação sendo protegida pela contri-

buição resultante da venda do plano Top.

Club. O Bradesco, também nos balanços,

conforme o resultado, reservava uma

parte para doação para a Fundação, para

ela se fortalecer, bem como as nossas

empresas coligadas. Eu diria que essa fa-

se foi de amadurecimento da Fundação.

A opção pela educação se deu porque

pressentimos que o país se descuidava

disso, tinha muitos analfabetos, havia

um inconformismo... Acreditávamos,

naquela época e ainda hoje, que as em-

presas tinham que dar a sua contribuição

para acelerar, avançar na questão da edu-

cação. Ninguém questiona o fato de que,

para uma nação progredir, ela precisa in-

vestir na educação. Você pode ter infra-

estrutura, pode ter controle da inflação,

pode ter um monte de objetivos, mas se

esquecer da educação, não sai do lugar,

fica patinando, não cria condições de de-

senvolvimento. Há vários exemplos dis-

so, como a Índia, a Coréia do Sul, países

Lázaro de Mello Brandão e
Amador Aguiar, na celebração do
Dia Nacional de Ação de Graças,
Cidade de Deus. Osasco (SP),
em 27 de novembro de 1980

no alto

Lázaro de Mello Brandão com
alunos da Fundação Bradesco, na
comemoração do Aniversário da
Cidade de Deus. Osasco (SP),
1996
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Lázaro de Mello Brandão, na Cidade
de Deus. Osasco (SP), em 12 de
novembro de 1985



de não haver distorção, tanto que nós nun-

ca tivemos nenhum movimento, nem le-

ve, de greve, nunca tivemos nada disso, e

olha que houve fases difíceis na área edu-

cacional, greves terríveis e nunca tivemos

nenhum sinal de insatisfação. Cuidando e

dando um tratamento parecido com o do

banco, esse é um trabalho nosso. Quando

eu fui para a presidência, eram 11 esco-

las e 13 mil alunos. Hoje, temos 40

escolas e quase 108 mil alunos.

Ao longo do tempo, a Fundação

foi se fortalecendo. Ela também ti-

nha que ter uma capacidade para

suportar seu crescimento, sua ex-

pansão. As dotações do Top Club

foram se convertendo em ações

do banco, o que, naturalmente,

dava uma segurança. Quando o

Celebração do aniversário da Cidade 
de Deus. (da esq. para a dir.) Mirian
Linhares Garcia Pereira, Lázaro de Mello
Brandão, Márcio Artur Laurelli Cypriano e
alunos da Fundação Bradesco visitando a

Diretoria. Osasco (SP), em 10 de março 
de 1999

que deram um salto enorme porque se

dedicaram à área de ensino, de preparo

com muita intensidade, com muita dis-

posição. Acho que é uma parte em que a

gente pode dar alguma contribuição, cer-

tamente para somar com outras iniciati-

vas e com a ação do Estado.

De vez em quando, se discute se de-

veríamos ir para o ensino superior, mas,

desde o início, entendemos que o impor-

tante era dar condições de preparo para a

universidade. Você dando o básico, in-

vestindo no ensino fundamental e mé-

dio, você dá o preparo para que o aluno

chegue lá. Isso é uma constante no nos-

so pensamento, além da questão da for-

mação integral, preparar para a cidada-

nia. Trabalhamos para dar exemplo,

sempre nesse sentido.

Eu sempre acompanhei a Fundação

Bradesco muito ligado com a atuação do

banco. Era uma decorrência, porque a

gente procurava apoiar ações da diretoria,

do comando do seu Aguiar e dar seqüên-

cia. Às vezes, selecionar, definir o local,

que tipo de projeto, quantidade de alunos

ou em coisas assim, a gente colaborava,

ajudava nesse sentido. E quanto à qualida-

de do ensino, muita preocupação com os

nossos princípios de disciplina, de ordem,
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Amador Aguiar e Lázaro de Mello Brandão, em
coletiva à imprensa sobre as escolas da Fundação
Bradesco de Bodoquena (MS) e Ceilândia (DF). 
O evento teve lugar no Salão Nobre do Bradesco.
Cidade de Deus. Osasco (SP), em 27 de janeiro 
de 1986
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banco introduziu o dividendo mensal, e o

Bradesco foi pioneiro nisso, deu mais fô-

lego para a Fundação porque todo mês,

ela tinha o crédito dos dividendos – de-

pois, no balanço, eles são complementa-

dos, mas mensalmente, ela já teria uma

parte, já poderia contar com isso.

Sempre foi uma instituição de exce-

lência na gestão financeira, na gestão ad-

ministrativa. Tínhamos gente especializa-

da, departamento designado para cuidar

da Fundação. Um exemplo disso é a

Denise Aguiar, neta do seu Amador, que

fez cursos, se preparou e veio também

para dar sua contribuição. Sempre teve

pessoas que cuidavam dos detalhes, do

funcionamento. Eles traziam idéias,

orçamentos, discutiam tudo. Existe um

zelo muito grande.

As escolas técnicas rurais foram cria-

das com a idéia de cuidar da pecuária,

muito importante para o Brasil, de cui-

dar da genética, desenvolver nessa área

uma coisa de mais qualidade; havia mui-

ta desatenção em relação a isso. Houve

um convênio com uma empresa ameri-

cana, inteiramente capacitada para dar

suporte, atenção ao desenvolvimento da

qualidade de inseminação artificial, o

que era uma novidade no país. Em re-

lação ao banco, só houve uma primeira

fase, quando o banco se deu conta de que

ele tinha que criar a área de treinamento,

o que hoje é corrente, é comum, e impli-

cava uma questão didática ou de conhe-

cimentos mais apropriados. A Fundação

encampou a idéia, passou a entender o

que o banco queria desenvolver, traduzir

isso em processo de ensino, didático, pe-

dagógico. Depois, o departamento de

Recursos Humanos absorveu isso, mas a

Fundação foi quem iniciou.

A informática foi outra ação pioneira.

O Bradesco foi o primeiro banco a usar

computador, a desenvolver o cartão

magnético. Trouxemos gente quali-

ficada para desenvolver o processo

de utilização do cartão. Contribuí-

mos para a melhoria do pagamen-

to do INSS, no programa de bene-

ficiários, os aposentados, porque

era um transtorno. Vinham os car-

nês, o cliente se identificava, des-

tacava a folha e mandava aquele

Lázaro de Mello Brandão e alunos de Ceilândia
(DF), na cerimônia de entrega da Ordem do
Mérito Judiciário do Trabalho à Fundação
Bradesco, pelos serviços prestados ao país na 
área de educação e ensino. Agosto de 2003

Lázaro de Mello Brandão descerra placa em
homenagem a Amador Aguiar, na inauguração 
da escola da Fundação Bradesco, 
Unidade II – Osasco (SP), em 
23 de março de 1992
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comprovante, era uma loucura, uma

mão-de-obra infernal. Nós criamos a di-

ferença: o aposentado poderia ir em

qualquer lugar e sacar seus recursos de

uma maneira muito simples. Foi o

Bradesco que introduziu esse processo.

E, nesse contexto, o ensino da informáti-

ca, a preparação dos jovens para o merca-

do de trabalho, passou a ser prioridade

na Fundação Bradesco.

Outro aspecto que nos dá uma empol-

gação natural é o ambiente que se cria nas

escolas, as condições, a responsabilidade, a

atuação, a qualidade de ensino, o compor-

tamento dos alunos. O reconhecimento da

comunidade significa que o trabalho que

desenvolvemos, realmente, dá certo. Poder

continuar a obra idealizada pelo Amador

Aguiar é motivo de muita satisfação e or-

gulho. Ele impingia principalmente uma

severidade muito grande, dentro de um

programa de trabalho. Era totalmente ace-

so, participava de tudo, não era o tipo de

pessoa que ouvia e ficava em dúvida. Ele

palpitava e queria saber. A Denise Aguiar

tem um temperamento muito parecido. 

A Fundação Bradesco tem uma enor-

me desenvoltura. Ela se antecipa a todas

essas mudanças, seja jornada de aulas,

seja critérios didáticos. De alguma ma-

neira, está sempre se antecipando, quase

que adivinhando o que é importante. O

Bradesco está sempre atento, disposto a

dar sua colaboração. 

O futuro destina-se a aprimorar o que

está aí e o que for surgindo. O banco

também está presente no sentido de

criar, apoiar iniciativas que, naturalmen-

te, tenham a sua relevância de atendi-

mento social. 

Lázaro de Mello Brandão comemora mais um
aniversário da Cidade de Deus junto com alunos
da Fundação Bradesco. Osasco (SP), 1995

A exemplo de Amador Aguiar, Lázaro de Mello
Brandão constantemente está em contato direto
com alunos da Fundação Bradesco. Cidade de
Deus, Osasco (SP), década de 90
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1950

1960 1970

Linha 
do Tempo

1956
• Em 22 de novembro, é instituída a Fun-

dação São Paulo de Piratininga.

1961
• Em 9 de setembro, a Fundação São

Paulo de Piratininga é reconhecida como

entidade de utilidade pública pelo gover-

no do Estado de São Paulo.

1962
• Em 29 de junho, é inaugurado oficial-

mente o Grupo Escolar Embaixador

Assis Chateaubriand, primeira escola da

Fundação Bradesco.

1973
• O Curso Colegial de Programação de

Computadores passa a chamar-se Curso

Técnico em Programação de Sistemas.

1974
• Em março, é criada a Pecplan (Pecuária

Planejada).

1976
• Em junho, é criado o Centrefor (Centro

de Treinamento e Formação Profissional).

1978
• Criado o Concurso de Desenho e Pin-

tura “Amador Aguiar”. 

1966
• Em 7 de setembro, começam as ativida-

des da banda marcial Fundação São Pau-

lo de Piratininga, formada por alunos e

funcionários do Bradesco.

1967
• No dia 21 de novembro é alterada a de-

nominação da Fundação São Paulo de

Piratininga para Fundação Bradesco.

1970
• Lançamento, em 5 de março, do Top

Clube Bradesco.

• Criação do Cetag (Centro de Treinamento

em Artes Gráficas).

• Início dos cursos técnicos, sendo o pri-

meiro o de Programação de Computado-

res, na Unidade Escolar de Osasco.

1972
• Em novembro é comemorado, pela pri-

meira vez, o Dia Nacional de Ação de

Graças, com a participação dos alunos da

Fundação Bradesco.

Amador Aguiar e alunos da Fundação Bradesco,
na celebração do Dia Nacional de Ação 
de Graças. Cidade de Deus. Osasco (SP), 
em 1980



1980
1980

• Catorze escolas da Fundação Bradesco

atendem 13.080 alunos.

1981
• A Fundação Bradesco é declarada enti-

dade de Utilidade Pública Federal.

• Em 25 de junho, Amador Aguiar recebe

a Ordem do Mérito do Trabalho, no Grau

da Grã-Cruz, concedida pelo presidente

João Baptista de Oliveira Figueiredo, em

solenidade realizada na Cidade de Deus.

1982
• Criação do Concurso Educação e Cultu-

ra da Fundação Bradesco, com o objetivo

de incentivar o interesse do aluno pela

pesquisa e redação.

1983
• Em 10 de março, começa a funcionar,

na Cidade de Deus, o Museu Histórico

Bradesco.

• Amador Aguiar é condecorado, em 13

de julho, com a Ordem Nacional do Mé-

rito Educativo, outorgada no grau de Co-

mendador.

1984
• A Fundação Bradesco ganha o Prêmio

Eco da Câmara Americana de Comércio,

com o case “Alfabetização e Preparação

da Mão-de-Obra Especializada”.

• Albert Sabin e esposa visitam as insta-

lações da Escola de Osasco, no mês de

dezembro.

1985
• Lançada a pedra fundamental do Panteão

da Liberdade e Democracia Tancredo Ne-

ves, em novembro, com a presença de

François Mitterrand, presidente da França,

e sua esposa, Danielle Mitterrand.

• Danielle Mitterrand visita, em novem-

bro, duas obras da Fundação Bradesco em

Brasília: o CET (Centro de Ensino para o

Trabalho) e a futura escola em Ceilândia.

• Firmada parceria com as Organizações

Globo, para implantação do Telecurso 2o

Grau.

• As 29 escolas da Fundação Bradesco

atendem 33.000 alunos, sendo: 1.205 na

pré-escola, 17.050 no 1o grau, 6.295 no 2o

grau e 8.450 em cursos de capacitação

profissional. 
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Escola de Canuanã. Formoso
do Araguaia (TO), 2006
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1996
• Seminário da Câmara Americana de

Comércio de São Paulo, realizado em 28

de setembro, com o tema “Empresa e Co-

munidade: Consolidando esta Aliança”,

destaca a experiência, a qualidade e a

abrangência do trabalho da Fundação

Bradesco, ao longo de 40 anos.

• No ano em que completa 40 anos, a

Fundação Bradesco, consolida sua pre-

sença em 23 Estados brasileiros, aten-

dendo 95.726 alunos.

1997
• No dia 8 de setembro, a primeira-dama

de Portugal, Maria José Ritta, visita a es-

cola da Fundação Bradesco de Osasco.

• Em 22 de setembro, a Fundação Bradesco

associa-se ao Projeto “Futura, o Canal do

Conhecimento”.

• A escola da Fundação Bradesco, na Ci-

dade de Deus, em Osasco, recebe a visita

do Ministro da Educação e do Desporto,

Paulo Renato Souza.

• Participação no “Programa de Alfabeti-

zação Solidária”, do Governo Federal.

1990

1986
• Tem início o Telecurso 2o Grau na rede

de escolas da Fundação Bradesco.

• Inauguração, em 7 de setembro, do Pan-

teão da Pátria Tancredo Neves em Bra-

sília, construído pela Fundação Bradesco.

1988
• Recebimento do Prêmio Latin Trade

em reconhecimento a Lázaro Brandão,

presidente da Fundação Bradesco, com o

título de “Humanista do Ano”.

1989
• Início dos convênios com empresas para

implantação do Telecurso (ensino funda-

mental e médio), que atenderá os traba-

lhadores em seu próprio local de trabalho. 

1990
• Com receitas próprias e o resultado

líquido do Top Clube Bradesco, cuja apó-

lice ao final do ano conta com 742.479

associados, são atendidos 68.500 alunos

nas 39 escolas da Fundação Bradesco. 

1991
• A partir de 13 de junho é implantado nas

Escolas de Osasco e Campinas o curso ex-

tracurricular de Introdução à Informáti-

ca, destinado aos alunos de 8a série.

1992
• As escolas da Fundação Bradesco aten-

dem, neste ano, 78.000 alunos.

1993
• Das 38 escolas da Fundação Bradesco,

que atendem 85 mil alunos, 8 estão locali-

zadas na Região Norte, 13 na Região Nor-

deste, duas na Região Centro-Oeste, 10 na

Região Sudeste e 5 na Região Sul.

1994
• Visita de Margaret Thatcher, ex-primeira

ministra britânica, em 17 de março, à Es-

cola da Fundação Bradesco de Campinas.

1995
• A Fundação Bradesco recebe o Prêmio

Top de Marketing 1995 “Hors Concours”,

concedido pela ADVB (Associação dos

Dirigentes de Vendas e Marketing do

Brasil).

Visita do Ministro da Educação,
Paulo Renato de Souza, à escola 
da Fundação Bradesco na 
Cidade de Deus. Osasco 
(SP), 1997



1998
• Em janeiro foi lançada a primeira

versão do Virtual Vision, programa para

deficientes visuais, para Windows 95,

Office 95 e Internet Explorer 3.02.

• Firmada parceria com a Micropower

em tecnologia e e-Learning para o Pro-

jeto “Escola@Virtual” e treinamento pa-

ra deficientes visuais.

• Parceria com o Projeto Cidade Escola

Aprendiz, para o qual fornece apoio em

tecnologia da informação.

• Recebimento do Prêmio Bravo Business

Awards, da Revista Latin Trade, publica-

ção da América Latina, com circulação nos

EUA.

1999
• No dia 15 de abril, a Fundação Bradesco

é destaque no jornal O Estado de S. Paulo
como a maior investidora privada em edu-

cação no país.

• Em junho, Bradesco, Fundação Bradesco

e Micropower participam como finalistas

do Smithsonian Award, em Washington,

DC, nos Estados Unidos.

• Recebimento do Prêmio Bem Eficiente,

em junho, promovido pela Consultoria

Kanitz & Associados, criado com o obje-

tivo de estimular o bom desempenho das

entidades beneficentes brasileiras.

• Firmada parceria com a empresa Cisco

Brasil para certificação em rede de compu-

tadores CCNA (Cisco Certified NetWorking

Associate), para alunos e comunidades.

• Recebido o Prêmio PNBE da Cidada-

nia, concedido pelo Pensamento Nacio-

nal das Bases Empresariais, como reco-

nhecimento na área da educação.

• Recebimento do Prêmio Top de Eco-

logia, pelo Projeto “Preservação do Boto

em Laguna (SC)” e Top Social, pelo pro-

jeto de Educação Integral, concedidos pe-

la ADVB.

20002000
• O programa de ensino de informática

para deficientes visuais, da Fundação

Bradesco, recebe o Prêmio Top Social 

da ADVB.

• O professor norte-americano Bruce 

R. Scott transforma a experiência da Fun-

dação Bradesco em tema de projeto apre-

sentado na Harvard Business School, nos

Estados Unidos.

• Em 22 de junho, firmada parceria com

a empresa Intel para implantação do pro-

grama “Educação para o Futuro”, visan-

do a formação de professores. Também é

lançado o primeiro curso via e-Learning

para formação de professores de mate-

mática.
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Alunos da Fundação Bradesco aprendem
sobre meio ambiente e preservação do boto.
Laguna (SC), 1999
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• A Fundação Bradesco é destaque no

“Guia de Boa Cidadania Corporativa”, da

revista Exame, por seu desempenho na

área educacional.

• A Fundação Bradesco é considerada a

entidade que melhores serviços prestou

à educação no país pela Câmara dos

Deputados Federais e recebe o Prêmio

Darcy Ribeiro.

2001
• Fundação Bradesco é líder no ranking

das 400 maiores entidades beneficentes

do Brasil, de acordo com o Guia da Filan-

tropia da Kanitz & Associados.

• A escola de Caucaia (CE) é premiada

em concurso sobre a prevenção às DST

(Doenças Sexualmente Transmissíveis) /

Aids e ao uso indevido de drogas pela

Unesco (Organização das Nações Unidas

para a Educação, a Ciência e a Cultura).

• Parceria inédita firmada entre a Fun-

dação Bradesco e a Microsoft tem como

objetivo oferecer oportunidade de treina-

mento, formação profissional para a po-

pulação que não tem acesso à tecnologia e

certificação nas plataformas Microsoft, de-

nominada AATP (Authorized Academic

Training Provider).

• Prêmio Top Social, concedido pela

ADVB, é recebido pela Fundação Bradesco

pela ação “Da Alfabetização à Educação In-

tegrada: Um Caminho de Inclusão Social”. 

• Nas escolas da Fundação Bradesco, com

um total de 102.762 alunos, o índice de

aprovação escolar é superior a 95%.

2002
• Projetos de alunos e professores da

Fundação Bradesco começam a ser reuni-

dos na publicação “Antologia”, que anual-

mente divulga os trabalhos realizados.

• Lançamento do Portal e-Learning da

Fundação Bradesco: a Escola Virtual.

• O website www.fundacaobradesco.org.br

merece reconhecimento na categoria Ação

Social do iBest, o prêmio que destaca os

melhores espaços da internet.

• O programa Ilha Rá-Tim-Bum, co-pro-

duzido para a televisão pela Fundação

Bradesco, recebe o Prêmio Criança do Bra-

sil, concedido pela Zapping Internacional.

• Recebido o Prêmio Marketing Best –

Responsabilidade Social, com o case “A

Excelência na Responsabilidade Social”,

concedido pela FGV-SP (Fundação Ge-

túlio Vargas), Editora Referência e

MediaMundoMarketing.

A Fundação Bradesco conquista o Prêmio “Guia de
Boa Cidadania Corporativa. (Da esq. para a dir.)
João Cariello de Moraes Filho, Denise Aguiar
Alvarez Valente e Lázaro de Mello Brandão. 
São Paulo (SP), 2001
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• A Fundação Bradesco recebe o Prêmio

Bem Eficiente da Consultoria Kanitz &

Associados, como uma das 50 entidades

mais bem administradas do país.

• Criado o Portal Indígena, que permite

visitas virtuais às aldeias indígenas para

todas as escolas da Fundação Bradesco,

como resultado do Projeto “Cultura In-

dígena”, desenvolvido na escola de Bo-

doquena (MS).

• A Fundação Bradesco é finalista com

projetos na área de educação, saúde e

cultura do Prêmio LIF – Liberdade,

Igualdade, Fraternidade, concedido pela

Câmara de Comércio França-Brasil.

2003
• Em 9 de março, é realizado o primeiro

Dia Nacional de Ação Voluntária, envol-

vendo mais de 7 mil voluntários em to-

das as unidades escolares, com um total

de 197.319 atendimentos.

• É realizada, em novembro, a Ação Vo-

luntária Nacional de Inclusão Digital nas

escolas da Fundação Bradesco.

• Prêmio Super Ecologia 2003 da revista

Superinteressante é recebido pelo Projeto

“Quelocan: Quelônios de Canuanã”, da

escola de Canuanã (TO).

• Lázaro de Mello Brandão, presidente do

conselho da Fundação Bradesco, recebe a

Comenda da Ordem do Mérito Judiciário

do Trabalho, concedida pelo Tribunal

Superior do Trabalho.

• Recebimento do Prêmio Valor Social, do

jornal Valor Econômico, pelo Projeto “Re-

florestamento das Matas Ciliares”, da es-

cola de Paranavaí-PA, na categoria “Res-

peito ao Meio Ambiente”.

• Durante o ano, são atendidos 105.671

alunos nas 39 escolas mantidas pela Fun-

dação Bradesco.

Alunos indígenas da escola
de Bodoquena (MS)
aprendem a integrar a
tecnologia ao seu cotidiano
escolar

Aula sobre o ciclo de vida das tartarugas e
tracajás levam os alunos a entenderem a
importância da preservação do meio
ambiente. Escola de Canuanã, Formoso 
do Araguaia (TO), 1999
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Brasil, segundo da Intel e primeiro da

Fundação Bradesco, em 15 de setembro,

na comunidade do Jardim Conceição, em

Osasco (SP).

• No Prêmio Jovens Cientistas dos Esta-

dos Membros da OEA (Organização dos

Estados Americanos), promovido pelo

Conselho Interamericano para o Desen-

volvimento, é registrada a participação

da escola de Aparecida de Goiânia (GO),

com o Projeto “A Água que Bebemos”.

• O Prêmio Profissional do Cartão da

Intel-Cav Cartões é concedido à Fun-

dação Bradesco na categoria Responsa-

bilidade Social, por sua atuação e lide-

rança no setor.

• O Prêmio Yale & Engeneering Association

é recebido pelo Projeto “Em Busca da

Brisa”, da escola de

Canuanã (TO).

• O Prêmio Lego-Dacta de Incentivo à

Pesquisa premia os Projetos “Reaprovei-

tar para Criar”, da escola de Bodoquena

(MS), e “Cerquinha”, da escola de Ma-

naus (AM).

• Neste ano, são atendidos 107.699 alunos

nas 40 escolas da Fundação Bradesco. 

2005
• Em janeiro é firmado convênio entre a

Fundação Bradesco e a Embrapa (Empre-

sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária)

para desenvolvimento de projetos de pes-

quisa e programas destinados ao conhe-

cimento técnico-científico.

2004
• Início das atividades do BIT (Bradesco

Instituto de Tecnologia), no dia 2 de 

fevereiro, em parceria com a Microsoft

do Brasil, na Fazenda Sete Quedas, em

Campinas-SP.

• Em 17 de fevereiro, é inaugurado o 

primeiro CID (Centro da Inclusão Di-

gital) da Fundação Bradesco, uma parce-

ria com a Cisco, em Cacoal (RO).

• Prêmio “Destaque de Eficiência Social

2004” é concedido à Fundação Bradesco

pela ONG Ação Criança.

• Lançado o Projeto Adolescente Apren-

diz, baseado na Lei de Responsabilidade

Social, programa que contribui para o in-

gresso do adolescente no mercado de

trabalho. 

• Acontece, em 29 de junho, no BIT, em

Campinas (SP), o encontro Anual do

Digital Nations, promovido pelo Media

Lab, Laboratório de Pesquisas do MIT

(EUA). 

• No 1o Campeonato Lego de Robótica

Educacional (First Lego League Brasil),

promovido pela Johnson & Johnson, o

Projeto “Missão Marte”, da escola de

Osasco (SP), Unidade I, obtém o 3o lugar

na categoria pesquisa.

• A Fundação Bradesco e a Intel inaugu-

ram o 1o Intel Computer Club House no

Atividades do projeto “Reaproveitar
para criar”, desenvolvido em
Bodoquena (MS)
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• É inaugurado, em 18 de janeiro, o pri-

meiro CID em uma aldeia indígena, a da

tribo Javaés, na ilha do Bananal (TO), li-

gado à escola de Canuanã (TO). 

• No II Campeonato de Robótica FLL

(First Lego League) “No Limits”, da FLL

Brasil em parceria com a FLL Internacio-

nal, alunos da escola de Osasco I (SP) são

classificados em 2o lugar.

• O 48o Concurso Cientistas do Amanhã

do Ibecc/Unesco concede Menções Hon-

rosas aos projetos: “Biodiesel: Uma Alter-

nativa Energética Viável”, da escola de

Paragominas (PA), e “Fitoterapia na Cura

das Doenças”, da escola de Teresina (PI).

• Em junho, a Fundação Bradesco e a

Internet Security Systems (ISS) inaugu-

ram, no BIT, em Campinas (SP), o “X-

Force Academy Lab”, laboratório inteira-

mente dedicado à pesquisa, à experimen-

tação e ao desenvolvimento de soluções

para a segurança da informação, com o

objetivo de formar jovens especialistas.

• No dia 20 de junho, é registrada em

vídeo, por uma equipe da Microsoft, a

experiência bem-sucedida do CID de

Piedade/Itajubá (MG), para trans-

formá-la em documentário a ser exi-

bido na sede da empresa em Seatle,

nos Estados Unidos.

• No dia 20 de setembro é anunciado no

Brasil o novo programa da Intel “Intel

Aprender”, que tem como objetivo traba-

lhar a inclusão digital como ferramenta

do dia-a-dia e tem a Fundação Bradesco

como parceira.

• Denise Aguiar Alvarez Valente é a “Edu-

cadora do Ano 2005”, eleita por unanimi-

dade pela Academia Brasileira de Educa-

ção, para receber, em novembro, o Prêmio

Fernando de Azevedo pelo trabalho desen-

volvido à frente da Fundação Bradesco.

• Na III Conferência Argentina de

Responsabilidade Social, realizada em

novembro, naquele país, a Fundação

Bradesco é destaque pelo trabalho desen-

volvido na área educacional.

• A escola de Macapá (AP) recebe medalha

de prata e as escolas de Paragominas (PA)

e Bagé (RS) recebem medalhas de bronze

na VIII Olimpíada Brasileira de Astrono-

mia e Astronáutica, promovida pela So-

ciedade Astronômica Brasileira (SAB) e

Agência Espacial Brasileira (AEB). 

• O Projeto “Techno House”, da escola de

João Pessoa (PB), é na área de Ciências

Óticas e Engenharia, pela Sociedade In-

ternacional para Engenharia Ótica.

Denise Aguiar Alvarez Valente, reconhecida
como “Educadora do ano de 2005”, recebe o
prêmio “Fernando de Azevedo”

• O Projeto “Biodiesel: Uma Alternativa

Energética Viável”, da escola de Parago-

minas (PA), recebe o Prêmio Rico Desen-

volvimento Sustentável.

• O Projeto “Água É Vida – Lavagem a

Vapor”, da escola de Osasco I (SP), rece-

be o Prêmio Sebrae-SP e Cietec (Centro

Encubador de Empresas Tecnológicas).

• Neste ano, são atendidos 107.944 alunos

nas 40 escolas da Fundação Bradesco.

Também se encontram em funcionamen-

to, 38 CIDs que realizam 24.295 aten-

dimentos.

2006
• Em 11 de janeiro, a escola de Canuanã

(TO) é visitada por alunos do MIT

(Massachusetts Institute of Technology),

de Boston (EUA) e da Escola Politécnica

da USP.

• Em abril, alunos da escola de Osasco I

(SP), com a equipe “Free Access – Cuara

Brasil”, conquistam o segundo lugar na

categoria Pesquisa Científica no FLL –

Campeonato Mundial de Robótica, reali-

zado em Atlanta, nos Estados Unidos, dis-

puta que envolveu 16 países e 83 equipes.

• O SINEP – Sindicato dos Estabele-

cimentos de Ensino do Estado do Piauí,

homenageia a escola local da Fundação

Bradesco por sua excelente classificação

no ENEM – Exame Nacional do Ensino

Médio.

• Pelo segundo ano consecutivo, a Fun-

dação Bradesco foi a vencedora da quinta

edição do Prêmio “e-Learning Brasil

2006”, nas categorias “Educacional

– Star” e “Relevante Contribuição

Social – Gold”. 

• Amador Aguiar é eleito o

maior empreendedor da histó-

ria do Brasil, no site da revista

Pequenas Empresas & Grandes
Negócios.
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Adriana Leite de Oliveira

Nascida em Sorocaba,

interior de São Paulo,

no dia 21 de outubro

de 1970. Cursou Tu-

rismo na escola da

Fundação Bradesco,

em Osasco. É formada

em Secretariado Exe-

cutivo e, atualmente,

trabalha como moni-

tora responsável do

Museu Bradesco, instalado na Cidade de Deus.

Alberto Neves da Silva Filho

Paulista da capital,

nasceu em 7 de ju-

nho de 1952. Entrou

na Fundação Brades-

co, aos 17 anos, e for-

mou-se Técnico de

Processamento de

Dados. Graduado em

Administração de

Empresas, pela Facul-

dade Amador Aguiar,

atualmente é presidente latino-americano da

CompWare do Brasil.

Alecio Gianinni

Natural de Matão, in-

terior de São Paulo,

nasceu no dia 21 de

outubro de 1946. Co-

meçou a lecionar na

Fundação Bradesco de

Campinas, onde che-

gou ao cargo de vice-

diretor. Foi convidado

a assumir a direção da

escola de Registro, on-

de trabalhou até 2003. Formado em Educação

Física, com especialização em Pedagogia, atual-

mente é professor.

Almir Pessoa Cezar

Nascido em Mogi das

Cruzes, interior de

São Paulo, no dia 9 de

maio de 1934. É for-

mado em Filosofia,

Sociologia e Pedago-

gia. Ingressou na es-

cola da Fundação Bra-

desco, em Osasco,

como professor e, em

1981, assumiu a Dire-

ção de Ensino da Escola de Segundo Grau, on-

de permaneceu por dez anos. 

Altair Roberto de Lima

Baiano de Irecê, nas-

ceu em 8 de outubro

de 1967. Entrou na

Fundação Bradesco

em 1978 e fez o curso

Técnico em Adminis-

tração. Seu primeiro

emprego foi aos 17

anos, quando foi sele-

cionado em um con-

curso da própria Fun-

dação para estagiar no Banco Nordeste.

Formado em Direito, pela Universidade de Bra-

sília, trabalha atualmente na Advocacia Geral da

União como coordenador de Recursos no Su-

premo Tribunal Federal.

Ana Cleide Souza de Castro

Natural de Manduri,

interior de São Paulo,

nasceu no dia 17 de fe-

vereiro de 1965. Pas-

sou a adolescência em

Campinas, onde estu-

dou na Fundação Bra-

desco. Ingressou no

Bradesco como escri-

turária, indo depois

trabalhar na Funda-

ção. É formada em Pedagogia, com pós-gradua-

ção em Gestão Escolar. Atualmente, trabalha co-

mo subgerente departamental. 

Ana Iza Oliveira de Pinho

Natural de Bagé, Rio

Grande do Sul, nasceu

em 2 de agosto de

1945. Formou-se em

Pedagogia e fez MBA

em Gestão e Desenvol-

vimento de Pessoas.

Seu primeiro emprego

foi aos 18 anos como

professora. Foi direto-

ra das escolas da Fun-

dação Bradesco de Bagé e Gravataí. Atualmente

trabalha como consultora empresarial.

Ana Luisa Restani

Natural de Campinas,

interior de São Paulo,

nasceu no dia 10 de

outubro de 1954. Fez

Magistério e começou

a trabalhar na escola

da Fundação Bradesco

em Campinas. Atuou

como orientadora e di-

retora da unidade de

Campinas. Graduada

em Letras e Pedagogia, fez pós-graduação em

Administração Escolar. É superintendente-exe-

cutiva da Fundação Bradesco e membro do

Conselho Estadual de Educação de São Paulo.

Os contadores
de história
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Antonio Carlos das Neves

Natural de Flórida

Paulista, interior de

São Paulo, nasceu no

dia 12 de fevereiro de

1958. Em 1967, veio a

São Paulo e ingres-

sou na Fundação Bra-

desco de Osasco. É

formado em Pedago-

gia, com pós-gradua-

ção em Gestão de Or-

ganizações. Atualmente trabalha como

gerente do Departamento de Educação Profis-

sional de Jovens e Adultos.

Antonio Carlos de Almeida Braga

Nascido em São Pau-

lo, no dia 2 de junho

de 1926. Seu primeiro

trabalho foi na Atlânti-

ca Companhia de Se-

guros, de propriedade

de seu pai. Foi presi-

dente do Conselho do

Bradesco. Atualmente

é presidente da hol-

ding Icatu.

Antonio Perez de Freitas

Nascido em Braúna,

São Paulo, no dia 23 de

fevereiro de 1946. Co-

meçou a trabalhar aos

15 anos no Bradesco.

Recém-formado em

Pedagogia, foi convi-

dado a trabalhar na

Fundação e, em 1989,

assumiu a direção da

Pecplan – Pecuária

Planejada. Atualmente é comerciário.

Auzelina Rosa Barbosa

Natural de Piquete, in-

terior de São Paulo,

nasceu no dia 8 de ja-

neiro de 1941. Fez Ma-

gistério e ingressou na

Fundação Bradesco,

onde assumiu a dire-

ção da escola de Con-

ceição do Araguaia,

cargo que ocupou por

25 anos. É formada

em Pedagogia, com especialização em Gestão

Escolar. Atualmente é aposentada e voluntária

da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-

nais (Apae) de São Paulo, do Rotary Club e da

Pastoral Familiar.

Carlos de Oliveira

Natural de Olímpia,

interior de São Paulo,

nascido no dia 7 de ja-

neiro de 1934. Partici-

pou do início da Fun-

dação Bradesco e

ajudou no processo de

construção das diver-

sas escolas. É formado

em Pedagogia, com

especialização em Ad-

ministração e Orientação. Está aposentado.

Carlos Zacarias de Paula Neto

Nascido em Manaus,

Amazonas, no dia 6

de fevereiro de 1950,

foi professor de histó-

ria da escola de Osas-

co. Especializado em

Pedagogia, transferiu-

se para Manaus, onde

foi vice-diretor da es-

cola da Fundação Bra-

desco. Atualmente é

diretor de ensino dessa escola.

Clodoir de Oliveira

Natural de Osasco,

São Paulo, nascido no

dia 23 de maio de

1963, despertou para a

atividade de fotógrafo

aos oito anos de idade,

ao usar a máquina fo-

tográfica num casa-

mento. A primeira es-

cola da Fundação

Bradesco fotografada

por ele foi a de Bodoquena. Atualmente, está no

Departamento de Marketing do Bradesco.

Denise Aguiar Alvarez Valente

Natural de São Paulo,

capital, nasceu em 24

de janeiro de 1958. É

formada em Pedago-

gia, com mestrado em

Educação, pela Univer-

sidade de Nova York,

nos Estados Unidos.

Ingressou na Funda-

ção Bradesco como

orientadora educacio-

nal. Assumiu a direção da instituição e imple-

mentou nova proposta pedagógica e alavancou o

uso de tecnologia nas escolas. É neta de Amador

Aguiar.

Diana Mosqueira Ribeiro

Nasceu no dia 28 de

junho de 1952, na ci-

dade do Rio de Janei-

ro. Graduada em Pe-

dagogia, trabalhou no

Colégio Marista São

José até 1986. Ingres-

sou na Fundação Bra-

desco como orientado-

ra pedagógica. É dire-

tora de ensino da Es-

cola de Educação Básica e Profissional Funda-

ção Bradesco, do Rio de Janeiro. 
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Fábio Massahiro Kosaka

Paulista da capital,

nasceu no dia 29 de

janeiro de 1977. Estu-

dou na escola da Fun-

dação, em Campinas,

juntamente com seus

dois irmãos. Traba-

lhou no Bradesco co-

mo digitador. Forma-

do em Ciências Jurí-

dicas e Sociais, ingres-

sou no Ministério Público do Trabalho, atuando

como técnico administrativo. Atualmente, é

procurador do Trabalho no Ministério Público

do Estado do Pará.

Francisco Assis Clementino Cavalcante

Natural da cidade de

Porto Nacional, To-

cantins, nasceu no dia

24 de dezembro de

1965. Estudou na

Fundação Bradesco de

Canuanã. Formado

no curso Técnico de

Agropecuária, já tra-

balhou no Projeto de

Irrigação do Rio For-

moso. Atualmente trabalha como agricultor.

Gilberto Dimenstein

Nasceu em São Paulo,

no dia 28 de agosto de

1956. Formado em Jor-

nalismo, iniciou sua

carreira como repórter

em 1976. Trabalhou

em grandes jornais co-

mo Jornal do Brasil,
Correio Braziliense e

Última Hora. Atual-

mente, é membro do

Conselho Editorial do jornal Folha de S.Paulo e

criador da ONG Cidade Escola Aprendiz.

Gilma Maria Ramos da Silva Rossafa

Baiana de Esplanada,

nasceu no dia 1o de ou-

tubro de 1959. Cursou

Teologia e coordena

projetos do Centro So-

cial Nossa Senhora

das Graças e da Asso-

ciação Camila. Traba-

lha em projetos com a

comunidade do Jar-

dim Conceição, em

Osasco. É assistente social e coordena o Intel

Computer Club House, em parceria com a Fun-

dação Bradesco.

Isabel Ferreira Rocha Lima

Nascida em Formoso

do Araguaia, Tocan-

tins, no dia 2 de julho

de 1967, morou em fa-

zenda até os oito anos

de idade. Estudou na

escola interna de Ca-

nuanã, onde fez Ma-

gistério e, posterior-

mente, foi professora.

É formada em Pedago-

gia, com especialização em Supervisão Escolar. 

Ivo Cleiton de Oliveira Ramalho

Nasceu em São Paulo,

no dia 16 de janeiro de

1978. Aos sete anos,

iniciou seus estudos

no Instituto de Cegos

Padre Chico. É forma-

do em Ciências da

Computação, pela Uni-

versidade Ibirapuera,

e cursa Direito. Foi o

primeiro deficiente vi-

sual a ser contratado pela Fundação Bradesco,

onde continua trabalhando como analista de su-

porte técnico e instrutor do curso de informáti-

ca para deficientes visuais.

Jarbas Gonçalves Passarinho

Nascido em Xapuri,

Acre, no dia 11 de ja-

neiro de 1920. Mu-

dou-se, ainda criança,

para Belém, onde ini-

ciou sua carreira mili-

tar. Foi superintenden-

te da Petrobras, go-

vernador do Acre, se-

nador por três manda-

tos e ministro do Tra-

balho (1967–1969), Educação e Saúde

(1969–1974), Previdência (1979–1985) e Justiça

(1990–1992). Atualmente, é assessor especial

da CNI – Confederação Nacional da Indústria.

Jefferson Ricardo Romon

Natural de São Paulo,

capital, nasceu no dia

22 de março de 1962.

Ingressou na Funda-

ção Bradesco de Osas-

co, como aluno, em

1969. Ainda na Fun-

dação, fez o curso Téc-

nico em Administra-

ção de Empresas. É

formado em Adminis-

tração pela Pontifícia Universidade Católica,

com MBA em Administração Financeira. Atual-

mente, exerce o cargo de gerente do Departa-

mento Administrativo-Financeiro.

João Cariello de Moraes Filho

Natural de Conchas,

interior de São Paulo,

nasceu no dia 11 de de-

zembro de 1944. In-

gressou no Bradesco

em 1963, sendo convi-

dado em 1970 para tra-

balhar na Fundação

Bradesco, na área de

Processamento de Da-

dos. Participou ativa-

mente na consolidação da instituição. É formado

em Pedagogia, com especialização em Educação. 
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João Moreira de Melo

Nascido em Ribeiro

Gonçalves, Piauí, no

dia 7 de maio de 1943.

Fez o curso Técnico

em Auxiliar de Enfer-

magem e, em 1975, in-

gressou na escola da

Fundação Bradesco de

Canuanã. Atualmente

administra o setor de

enfermagem. 

João Raul Alves Goularte

Nascido em Vacaria,

interior do Rio Gran-

de do Sul, no dia 23 de

janeiro de 1948. Tra-

balhou no setor de

vendas do Top Club

Bradesco e, em 1986,

foi trabalhar como pro-

fessor de artes indus-

triais na escola de Bo-

doquena. Atualmente,

trabalha na assessoria da orientação educacional

da escola.

Juan Carlos Castilla-Rubio

Nascido em Mar del

Plata, Argentina, no

dia 7 de abril de 1963.

Estudou no Peru, Es-

tados Unidos e Ingla-

terra. Formado em

Engenharia Química

com Mestrado e MBA

em Engenharia Bio-

química e Mestrado

em Administração, na

França. Ajudou a montar o Bradesco Instituto

de Tecnologia, e o CID – Centro de Inclusão Di-

gital. Atualmente é diretor do Grupo de Inova-

ção e Estratégia para os Mercados Emergentes

da Cisco Systems.

Kátia Regina de Albuquerque

Nascida em Brasília,

no dia 15 de setembro

de 1979, passou a in-

fância em Taguatinga.

Foi aluna no curso

Técnico em Adminis-

tração da escola da

Fundação Bradesco de

Ceilândia. Em 2002,

após formar-se em

Jornalismo, assumiu o

cargo de secretária nessa escola, onde, atual-

mente exerce o cargo de assistente de direção

administrativa.

Laudo Natel

Nascido em São Ma-

noel, interior de São

Paulo, no dia 14 de se-

tembro de 1920. É for-

mado em Economia e

Contabilidade. Bancá-

rio desde 1937, come-

çou a carreira no Banco

Noroeste, onde conhe-

ceu Amador Aguiar.

Participou da criação

da Fundação São Paulo de Piratininga, que de-

pois se transformou em Fundação Bradesco. Foi

governador do Estado de São Paulo, membro do

conselho consultivo e diretor da Sul América Se-

guros e presidente da Comissão Consultiva Ban-

cária do Conselho Monetário Nacional. 

Lázaro de Mello Brandão

Natural de Itápolis, in-

terior de São Paulo,

nasceu em 29 de maio

de 1926. Iniciou sua

carreira profissional na

antiga Casa Bancária

Almeida & Cia., que se

transformou em Bra-

desco. Em 1981, suce-

deu Amador Aguiar,

tornando-se o conti-

nuador de sua obra. É presidente do Conselho

de Administração do Banco e presidente da

Fundação Bradesco.

Lília Roques Silva Felipe

Nascida em Gurupi,

Tocantins, no dia 15 de

dezembro de 1966.

Estudou na Fundação

Bradesco de Canuanã,

na qual seu pai traba-

lhava como inspetor

de alunos. Mudou-se

para Goiânia, onde

trabalhou no Brades-

co. Fez faculdade de

Turismo e, atualmente, é proprietária de uma

padaria em Palmas, Tocantins.

Luís Carlos Watanabi Lara

Natural de Osasco,

nasceu no dia 2 de

março de 1963. Fez o

curso de Processa-

mento de Dados na

Fundação e trabalhou

no Bradesco. Formado

em Análise de Siste-

mas, fez MBA de Exe-

cutivo Internacional e

Conhecimento da Tec-

nologia e Inovação. Atualmente é presidente do

Walar IT Business.

Magno César Soares

Natural de Coroman-

del, Minas Gerais, nas-

ceu no dia 15 de abril

de 1969. Estudou na

Fundação Bradesco,

onde fez o curso Técni-

co em Contabilidade.

Começou a trabalhar

na instituição em

1988. É formado em

Pedagogia, com ênfase

em Administração Escolar. Fez especialização

em Pedagogia Escolar e atualmente trabalha co-

mo secretário de ensino da Escola da Fundação

Bradesco de Conceição do Araguaia.
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Márcia de Aquino Gonçalo

Nasceu em São Paulo,

capital, no dia 7 de abril

de 1948. Fez Magisté-

rio e ingressou na Fun-

dação Bradesco como

professora, sendo pro-

movida a orientadora

educacional de educa-

ção infantil e diretora

administrativa. É for-

mada em Pedagogia,

com habilitação em Orientação e Administração.

Márcia Maria Sobreira Soares

Nascida em Juazeiro

do Norte, Bahia, no

dia 19 de março de

1948. Formada em Pe-

dagogia, com habilita-

ção em Orientação

Educacional, mudou-

se para Teresina, on-

de, em 1982, assumiu

o cargo de diretora na

escola da Fundação

Bradesco, que ocupa ainda hoje.

Márcio Artur Laurelli Cypriano 

Nascido no bairro da

Liberdade, em São

Paulo, em 20 de no-

vembro de 1943. Cur-

sou Direito no Mac-

kenzie e trabalhou no

Banco da Bahia, que

posteriormente foi

comprado pelo Bra-

desco. Em 1999, foi

indicado para substi-

tuir Lázaro de Mello Brandão na presidência da

Diretoria Executiva do Bradesco. Participa do

Conselho da Fundação Bradesco e é presidente

da Febraban – Federação Brasileira de Bancos 

Marco Antônio Silva Stefanini 

Nasceu em São Paulo,

capital, em 1o de de-

zembro de 1960. Es-

tudou Geologia na

Universidade de São

Paulo. Iniciou no Bra-

desco como trainee de

informática e foi ad-

mitido para trabalhar

na área de suporte téc-

nico. Foi professor no

curso de pós-graduação da Faap, na área de

computação. Atualmente, é empresário e dirige

a Stefanini IT Solutions. 

Marcos Antônio Nálio

Natural de Osasco,

nasceu no dia 4 de

abril de 1953. Come-

çou no Bradesco como

impressor tipográfico.

Convidado a trabalhar

na Fundação, implan-

tou o Cetag –Centro

de Treinamento de Ar-

tes Gráficas. Posterior-

mente, trabalhou na

administração da Fundação Bradesco. É forma-

do em Direito.

Maria Cristina Telles

Paulista, da capital,

nasceu no dia 23 de

setembro de 1956.

Trabalhou no Projeto

Rondon, em Registro,

e lá conheceu a Fun-

dação Bradesco, onde

ingressou em 1982 co-

mo orientadora educa-

cional. Em 1985, foi

transferida para São

Paulo, para implantar o Telecurso Segundo

Grau. É formada em Psicologia e Pedagogia.

Atualmente trabalha como gerente do Departa-

mento de Educação Básica.

Mário Hélio de Souza Ramos

É natural de Piraju,

interior de São Paulo,

e nasceu em 13 de

agosto de 1955. In-

gressou no Bradesco

em 1970 e na Funda-

ção Bradesco aos 15

anos, como aluno. É

cursado em Direito e

Jornalismo e pós-gra-

duado em Adminis-

tração. Atuou na Fundação Hospital Professor

Edmundo Vasconcelos por cinco anos e,

atualmente exerce o cargo de Diretor Depar-

tamental na Fundação Bradesco.

Mário José Gonzaga Petrelli

Nasceu em Florianó-

polis, Santa Catarina,

no dia 31 de maio de

1935. Trabalhou nos

jornais O Dia e A Tar-
de. Participou da fun-

dação do Top Club

Bradesco e do Brades-

co Saúde. Formado

em Direito e Adminis-

tração de Empresas, é

empresário na área de comunicação.

Marlene Neves Furlan Lozano

Natural de Vera Cruz,

interior de São Paulo,

nasceu no dia 1o de ou-

tubro de 1967. Fez

magistério e é gradua-

da em Pedagogia, pela

Unesp, com especiali-

zação em Psicopeda-

gogia Clínica e Institu-

cional. Começou a

trabalhar na Fundação

Bradesco de Marília, onde participou do início

da unidade, como orientadora, até 2001. Atual-

mente trabalha como orientadora pedagógica e

educacional na unidade II da escola de Osasco. 
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Mauro Luiz Neves Nogueira

Carioca, nascido no

dia 21 de fevereiro de

1952. É graduado,

mestre e doutorando

em Arquitetura. Em

1985, projetou a uni-

dade II da escola da

Fundação Bradesco de

Osasco, a primeira de

outros sete projetos, a

saber: Marília, Cuiabá,

Aparecida de Goiânia, Rio Branco, Boa Vista e

Jardim Conceição, em Osasco.. Atualmente, tra-

balha como professor da FAU e da UFRJ e faz

projetos de arquitetura.

Mirian Linhares Garcia Pereira

Nasceu em Lavras da

Mangabeira, Ceará, no

dia 11 de junho de

1945. É formada em

Letras e Pedagogia.

Mudou-se para São

Paulo e ingressou na

Fundação Bradesco

como professora. Foi

também orientadora

educacional e, atual-

mente, é diretora de ensino da escola de Osasco.

Nelma Cavassani Santos Marques

Nascida em Parapuã,

interior de São Paulo,

no dia 14 de setembro

de 1959. Morou em

Campo Grande e, em

1963, mudou-se com

os pais para a Cidade

de Deus, em Osasco,

onde foi aluna da Fun-

dação Bradesco. É gra-

duada em Psicologia e

voltou à Fundação para trabalhar no Centrefor –

Centro de Treinamento e Formação Profissio-

nal. É pós-graduada em Relações Humanas e

trabalha como supervisora de Recrutamento e

Seleção da Fundação Bradesco.

Nivaldo Tadeu Marcusso

Natural de Sorocaba,

interior de São Paulo,

nasceu no dia 8 de se-

tembro de 1960. Tra-

balhou na Digilab S.A.

e coordenou a implan-

tação da área de tecno-

logia na Fundação Bra-

desco. Desenvolveu a

Escol@ Virtual e o

curso para deficientes

visuais, dentre outros projetos. É formado em

Engenharia Eletrônica, com MBA em Conheci-

mento, Tecnologia e Inovação, pela Universida-

de de São Paulo (USP). Atualmente trabalha co-

mo gerente do Departamento de Tecnologia. 

Ocyara Almeida dos Santos Soriano

Natural de Bagé, Rio

Grande do Sul, nasceu

no dia 4 de setembro

de 1958. Formada em

Direito, entrou na

Fundação Bradesco de

Osasco como profes-

sora, onde continua,

ainda hoje, dando aula

para o Nível 1.

Osório Alves Costa

Natural de Loreto, Ma-

ranhão, nasceu no dia

11 de setembro de

1952. Fez Magistério e

ingressou na Funda-

ção Bradesco de Con-

ceição do Araguaia co-

mo inspetor de alunos,

em 1972. Sua esposa e

filhos também estuda-

ram na Fundação Bra-

desco. Atualmente, é proprietário de uma indús-

tria de móveis.

Regina Célia Mello Devitte

Natural de Pirassu-

nunga, interior de São

Paulo, nasceu no dia

25 de agosto de 1943.

Em 1964, trabalhou

na escola de emergên-

cia da Vila Yara, em

Osasco. Ingressou no

Grupo Escolar Assis

Chateaubriand, da

Fundação Bradesco. É

formada em Pedagogia, com especialização em

Administração e Orientação Pedagógica.

Ricardo Dias

Mineiro de Belo Hori-

zonte, nasceu no dia

13 de agosto de 1950.

Cursou Direito duran-

te três anos e se for-

mou em Pedagogia.

Seu primeiro empre-

go foi no Banco Mi-

neiro do Oeste, que

posteriormente foi

comprado pelo Bra-

desco. Foi convidado a trabalhar na Fundação

em 1985, como superintendente, chegando à

direção. Voltou ao Bradesco, onde é diretor do

Departamento de Patrimônio.

Ricardo Rehder Garcia de Figueiredo

Natural de Mococa, in-

terior de São Paulo,

nasceu no dia 19 de

dezembro de 1968. É

formado em Veteriná-

ria, com pós-gradua-

ção em Planejamento

e Gestão Ambiental.

Aos 23 anos, começou

a trabalhar na escola

de Bodoquena como

médico veterinário, sendo convidado a assumir

o cargo de direção na escola de Canuanã, onde

está até hoje.
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Rui Moura Gonçalves

Nascido em Itacajá,

Tocantins, no dia 14 de

dezembro de 1953. Foi

aluno do Colégio Agrí-

cola de Pedro Afonso,

formando-se técnico

em Agropecuária. Na

década de 70 ingres-

sou na Fundação Bra-

desco e, atualmente,

trabalha como Técnico

Agrícola na escola de Canuanã. 

Ruytemberg Oliveira Rodrigues

Natural de Teresina,

Piauí, nasceu no dia

24 de maio de 1986.

Estudou durante 12

anos na Fundação

Bradesco de Teresina.

Seu primeiro empre-

go foi como ajudante

na indústria têxtil. Es-

tudou Sistemas da In-

formação durante dois

anos e, atualmente, cursa Medicina. 

Sandra Maria Marques

Nascida em Araxá, Mi-

nas Gerais, no dia 5 de

fevereiro de 1950, fez

o curso de Psicologia

em Uberaba. Mudou-

se para São Paulo em

1978. Trabalhou no

Bradesco e na Funda-

ção como psicóloga,

sendo convidada a as-

sumir a assessoria pe-

dagógica. Atualmente, trabalha como gerente-

executiva da Governança Institucional e

Ouvidoria da Fundação Bradesco.

Sonia Regina da Silva Costa

Nascida em Osasco,

São Paulo, no dia 17 de

agosto de 1963. Foi alu-

na da Fundação Bra-

desco, onde depois co-

meçou a trabalhar. É

formada em Pedago-

gia, com especialização

em Educação Especial

– Inclusão. Trabalhou

16 anos na Supervisão

e, atualmente, é diretora de ensino. 

Welington dos Reis Strutz

Natural de São Paulo,

nasceu em 26 de feve-

reiro de 1977. Estudou

na Fundação Brades-

co, em Itajubá, Minas

Gerais, juntamente

com a mãe e irmã.

Continuou os estudos

na Fundação em Osas-

co, onde também tra-

balhou e fez o curso

Técnico em Processamento de Dados ainda na

Fundação, cursou Licenciatura em Matemática

e, atualmente, trabalha como consultor de Segu-

rança da Informação, na Computer Associates.

Zuleica Ferreira Passini

Nascida em São Se-

bastião da Bela Vista,

Minas Gerais, no dia

25 de setembro de

1960. Fez Magistério

e, aos 16 anos, ingres-

sou na Fundação Bra-

desco, no curso Técni-

co de Processamento

de Dados. Trabalhou

no Bradesco nessa

área e, posteriormente, foi transferida para a

Fundação. É formada em Pedagogia, com espe-

cialização em Orientação e Magistério. Atual-

mente trabalha como assessora de educação

corporativa.
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