
Que educação é um dever do Estado e um direito do cidadão, ninguém discu-
te. Também não é passível de discussão o fato de que vivemos num sistema capitalista,
em que empreendedores de risco procuram suprir as necessidades não atendidas pelos
organismos oficiais com produtos e serviços que, de alguma forma, tragam soluções
para o conjunto da sociedade. Nesse particular, para desespero dos últimos socialistas,
permanece de pé a tese do sociólogo americano Francis Fukuyama: a idéia de que
este sistema é a mais eficiente invenção humana para gerar riquezas. Na sociedade bra-
sileira, como ocorre mundo afora, sua mola-mestra, o lucro, ainda é motivo de contro-
vérsias. De acordo com recente pesquisa, cujos resultados são apresentados neste artigo
(veja Quadro 1), a opinião pública não o encara como o objetivo maior das empresas,
mas sim como fator secundário da sua administração. Em se tratando de instituições
educacionais, então, nem se fala!

O que não podemos esquecer é que as maiores nações do mundo, aquelas
em que o desenvolvimento da coletividade e as condições de vida de seus cidadãos
atingiram um patamar elevado, são capitalistas e têm como pressuposto uma economia
forte, nascida a partir do êxito de seus empresários e empreendedores. Nelas, o lucro é
indicador de eficiência e competência, sendo considerado como a melhor fonte de finan-
ciamento para a inovação, melhoria tecnológica e avanço social. É em decorrência dele
que se investe em setores básicos como saúde, segurança e educação. Não devemos,
portanto, rechaçá-lo. Pelo contrário, devemos persegui-lo.

No caso da educação, as escolas particulares devem seguir o mesmo princípio.
Não há mal nenhum nisso. Uma instituição educacional privada, como qualquer outro
negócio, é um empreendimento de risco para o investidor, e por isso mesmo deve lhe
proporcionar a melhor remuneração sobre o capital investido. É importante refletir, en-
tretanto, que existem formas e formas de se chegar ao lucro. E é aí que está o cerne da
questão! Perseguir o lucro a qualquer preço pode até gerar resultados positivos no curto
prazo... mas até quando ele se sustenta?

Se, por um lado, o Capitalismo tem se mostrado o melhor sistema de gera-
ção de riquezas, segundo Fukuyama, por outro não se pode negar que nele também
existem imperfeições. E é sob essa ótica que uma terceira via vem ganhando espaço.
Aos poucos, a sociedade vem cobrando das empresas uma postura mais cidadã. Os
empresários, percebendo que não se pode ter uma ilha de prosperidade num mar de
pobreza, voltaram-se para as comunidades onde atuam e, através de práticas de cida-
dania, estão incorporando um modelo de gestão que considera, além dos resultados
financeiros, o impacto socioambíental como fator de eficiência.

As iniciativas que começaram de forma tímida, por intermédio de ações assis-
tencialistas, começam a tomar contornos estratégicos, com o alinhamento dos objetivos
empresariais aos valores e princípios sociais dentro do universo de planejamento das
organizações. Conforme James Austin, da Harvard Business School, é cada vez maior o
número de empresas comerciais que buscam parcerias com instituições do terceiro setor
para alcançar êxito nas suas estratégias. O que se observa, segundo ele, é que essas
alianças passam por três estágios: filantrópico, transacional e integrativo. De maneira
simplificada, isso quer dizer que vão da simples doação de recursos, no estágio filantró-
pico, até o integrativo, em que as estratégias de ambas as partes se fundem numa busca
de resultados que possam suprir as necessidades mútuas e cumprir de forma eficaz as
respectivas missões.

E as escolas, como têm reagido a essa situação? Essa nova perspectiva ainda não
foi, de fato, assimilada pelas instituições do segmento educacional. É desprezível o número



de experiências que associam escolas e instituições do terceiro setor a uma forma de agregar
valor à tradicional formação educacional. As posturas de gestores educacionais e educadores,
daí decorrentes e orientadas para uma visão voltada para a cidadania, não repercutem, em
escala, no universo do segmento da educação. Era de se esperar que ele patrocinasse a intro-
dução dos demais na vanguarda do comportamento socialmente responsável, mas o que se
vê é que empresários de outros setores já deixaram os educadores a comer poeira.

O exercício da cidadania, é relevante apontar, não implica necessariamente que
a escola infle suas estruturas para lidar com ações cidadãs. Para ganhar terreno, ela pode,
e na maioria das vezes deve, buscar afinidades entre sua missão educativa e a de institui-
ções do terceiro setor que compartilhem dos mesmos valores e cujos projetos proporcio-
nem a agregação de valor a ambos. Trata-se de transformar valores em ações através de
parcerias estratégicas.

Por sua vez, alinhar valores de cidadania na escola implica práticas gerenciais
éticas, que se espelhem na postura de seus gestores, no relacionamento com a comuni-
dade, parceiros e fornecedores e no conteúdo programático dos seus currículos escolares.
Nesse aspecto, educadores serão estimulados a praticar serviços voluntários, alunos cha-
mados a envolver-se com a comunidade e dirigentes orientados para a criação de valor
através de resultados mensurados pelo alcance de metas financeiras e sociais. O lucro,
ou superávit, no caso das instituições filantrópicas, deverá ser o responsável pela geração
dos recursos necessários aos investimentos em inovação e tecnologia, ao patrocínio da
melhoria da qualidade dos serviços e ao retorno na forma de oportunidades para a co-
munidade.

Formar alianças com organizações do terceiro setor pode, nessa perspectiva,
fornecer a necessária sensibilidade para que a comunidade educativa se volte para essa
nova forma de atuação. O contato com essas organizações, por outro lado, fornecerá
às escolas novos elementos para o aprimoramento dos seus instrumentos de gestão. Na
área de Recursos Humanos, por exemplo, proporcionará a incorporação dos valores de
cidadania no aperfeiçoamento dos processos seletivos e de capacitação de seus colabo-
radores. Também as levará a rever padrões de avaliação de desempenho, incluindo temas
como compromisso social, práticas de voluntariado e contribuição para o desenvolvi-
mento de programas de geração de renda junto à comunidade. Tudo isso e muito mais...
Basta que se tenha convicção de que a escola pode contribuir, de fato, para a formação
de uma sociedade mais justa e comprometida com os interesses de uma agenda global,
tomando-se como ponto de partida os objetivos do milênio.
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