RESPONSABILIDADE SOCIAL

ONG Pedra Bruta e Pluga Cuca:

lapidando talentos
Método educacional ensina Matemática e
Português para crianças e adolescentes carentes

ANA LUIZA SILVA

Q

uando crianças e adolescentes carentes recebem as
mesmas oportunidades educacionais que pessoas com
melhor poder aquisitivo, elas
também têm tudo para se
tornar vitoriosas. Com essa premissa a ONG
Pedra Bruta “Lapidando Talentos” em Franca,
foi criada em 2009. A iniciativa veio da docente
Maria Lídia Borges Machado, 72, que criou a
ONG depois de desenvolver o método educacional Pluga Cuca, voltado para a Internet com
o objetivo de ensinar matemática a pessoas de
todas as idades. Atualmente são 90 crianças e
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adolescentes atendidas nas dependências do
Uni-Facef, durante 33 sábados por ano, que
aprendem além da matemática, português, informática, inglês instrumental e cidadania.
Segundo a idealizadora dos projetos, a
vontade de ensinar vem de sua formação pedagógica. O início da profissão foi na zona rural
de Franca, na década de 1960, e, sem muitas
possibilidades, ela tinha que atuar com inovação para não perder os alunos para o trabalho
braçal. Maria Lídia fez carreira e sempre com a
preocupação de ensinar para aprender. Muito
ela fez pelo ensino da cidade e, enquanto trabalhou na supervisão de ensino, fundou uma
escola estadual no Jardim Noêmia, de mesmo
nome, para atender 314 alunos que estavam

fora da escola, e que posteriormente passou a
se chamar “Profa. Lúcia Gissy Ceraso”.
Após a aposentadoria, Maria Lídia quis
fazer algo mais abrangente e sustentável. Criou
o Pluga Cuca, aproveitando uma nova metodologia que criou e inclusive com registro na
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, para
que pudesse garantir a possibilidade de servir
gratuitamente, através da Internet, todas as
pessoas com pretensões de aprender, criando
assim uma autonomia ligada ao conhecimento
estrutural básico.
“Em 1998 iniciei um laboratório com meu
neto que tinha 10 anos e cursava a 5ª série
(atualmente 6º ano) com um garoto da escola
pública. Percebi que temos muitas crianças e

Pluca Cuca
O sonho de ajudar outras
crianças e adolescentes ganhou
forma e Maria Lídia fez de tudo
para realizá-lo. “Eu percebi que
poderia ajudar mais pessoas
com a minha metodologia. Primeiro desenvolvi, com a ajuda
de profissionais competentes,
para as novas tecnologias, o método educacional Pluga Cuca,
100% online e gratuito para
os usuários do mundo inteiro.
Logo depois veio a ONG Pedra
Bruta com o intuito de ensinar
A professora aposentada Maria Lídia criou a metodologia Pluga Cuca
não só matemática, mas outras
disciplinas como português, informática, inglês instrumental, juntando-se à
adolescentes com potencial para ser lapidado.
formação para a cidadania, ética, meditação e
Formamos então um grupo com cinco aprenconcentração”, afirma.
dizes incluindo o meu neto. Foram seis anos
A ONG é mantida por empresas parceide encontros uma vez por semana, duas horas
ras que fazem doação em dinheiro para a compor dia. Um verdadeiro laboratório ligado ao
pra de lanches e para o pagamento do salário
conhecimento”, conta a educadora.
dos professores, que são contratados para mi“Esse tempo era dividido entre lazer,
nistrar as aulas. Atualmente, as 90 crianças são
lanche e estudo. Durante o primeiro período,
divididas em seis turmas de 15 alunos. Eles poestudos eram diversificados sobre cidadania,
dem entrar a partir do momento em que estão
ética e nutrição. Na segunda hora, os estudos
cursando o 6º ano e deixam a organização após
eram sobre as várias possibilidades de aprender
concluírem o 3º ano do Ensino Médio.
matemática, atividades que possibilitassem busPara Maria Lídia, seu projeto tem o intuito
car, pelo menos dois caminhos para a mesma
de ensinar para que os estudantes sejam felizes
resposta. Foram muito mais que apenas dois cacom competência e para isso, muitas vezes, eles
minhos. Foi um projeto valioso, tanto para mim
têm que exercitar a resiliência. Segundo ela, a forquanto para eles”, completa Maria Lídia.
mação acadêmica é importante e imprescindível,
A esta altura, os meninos da escola pública
no entanto, é fundamental aprender, fazer diferenreceberam, pelo próprio esforço, bolsas de estuça, para sobreviver com dignidade.
dos para frequentar uma escola particular, a mesma do neto de Maria Lídia e dos dois amigos dele.
A partir daí, a professora aposentada investiu nos
meninos ensinando que mesmo quando não há
possibilidades no meio em que vive é possível se
tornar uma pessoa melhor e de bem.
Anos se passaram
e os cinco meninos se
tornaram homens e profissionais exemplares.
Todos cursaram a área
de exatas como Ciência
da Computação, Matemática Aplicada aos Negócios e Engenharia em
universidades renomadas como FEI (Faculdade de Engenharia Industrial),
USP (Universidade de São Paulo) e Unesp (Universidade do Estado de São Paulo). Atualmente estão
galgando com sucesso seus destinos profissionais.
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‘ONG das
oportunidades’

C

om o intuito de atender apenas
crianças e adolescentes que sejam alunos de escolas públicas
da periferia de Franca, mas que tenham
comprovadamente talento para o estudo, a ONG Pedra Bruta existe há quase
10 anos em Franca e faz atendimentos
totalmente gratuitos. Nessa caminhada
recheada de conhecimento, os aprendizes - como são chamados os alunos
- tecem elogios à ONG e a definem
como a “ONG das Oportunidades”.
A garota Maria Rita Campos Pires,
de 11 anos, entrou na Pedra Bruta ano
passado. Segundo ela, a ONG tem proporcionado muito mais que formação
acadêmica, mas a possibilidade de aprender a ser gente. “Eu gosto de vir para cá
porque tenho aprendido a ser melhor.
Tenho mais educação, estou mais quieta na sala, aprendo a me comportar em
qualquer lugar. Gosto bastante também
porque estamos sempre adiantados na
escola. Às vezes o que aprendemos já
vimos aqui faz tempo”, diz.
O aluno Keven Júnior Mendes, 12,
chegou à ONG há três anos. Para ele,
estudar na organização é uma oportunidade de ser melhor e crescer na vida.
“Gosto bastante daqui, aprendemos a
todo instante a sermos pessoas melhores, a respeitar o colega, o professor,
os pais. Aprendemos a ajudar as pessoas e a importância de dar oportunidade
a quem é esquecido”, conta o garoto
emocionado.
A ONG Pedra Bruta vive exclusivamente de doações e está sempre
em busca de voluntários e pessoas
capacitadas para participar. Para contribuir com dinheiro basta fazer a
doação pelo Banco do Brasil, agência
6520-X, conta corrente 5.571-9, CNPJ:
10.955.039/0001-16.
Mais informações sobre como ajudar ou se tornar um voluntário podem
ser obtidas pelo site www.ongpedrabruta.com.br.

