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Por Camila Castro

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E
A RESPONSABILIDADE SOCIAL

Ser socialmente responsável requer
das instituições maturidade e consciência
dos trabalhos desenvolvidos. Na educação,
além de ser um diferencial no mercado e
agregar valor institucional, a responsabili-
dade social vem se tornando um dos ele-
mentos essenciais ao processo pedagógico
por colocar alunos e funcionários em conta-
to com empreendimentos que auxiliam na
melhoria de vida de muitos brasileiros.

Mantenedora dos Colégios Maris-
tas, a União Brasileira de Educação e Ensino
(UBEE) vem se destacando pelos projetos
e ações desenvolvidas na área social. Por
meio desses trabalhos, a instituição busca
criar e manter organizações que visem à as-
sistência social, à educação e à cultura. Nós
conversamos sobre o tema com Manoel
Alves, Diretor-presidente da UBEE, que nos
apresenta as tendências da responsabilida-
de social no Brasil e explica por que essas
ações são de suma importância para as ins-
tituições de ensino. ;

Linha Direta - O que as instituições de
ensino que ainda não desenvolvem proje-
tos voltados para a responsabilidade social
precisam fazer para começar a atuar nessa
área?

Manoel Alves - Elas devem, antes de
tudo, acreditar que ser uma instituição de
ensino com responsabilidade social é es-
sencial à sua identidade institucional. Edu-
car sem voltar-se para a realidade social e
econômica do país compromete, na raiz, o
próprio projeto pedagógico. É imprescin-
dível tomar consciência de que tornar-se
uma instituição socialmente responsável
vai além de realizar projetos voltados para
essa direção. Faz-se necessário um sério,
profundo e efetivo posicionamento ins-
titucional. Depois, o próximo passo é in-
troduzir a discussão nos diversos âmbitos
da instituição, contando ou não com as-
sessoria externa especializada na questão
e, então, deixar a criatividade fluir e pôr
mãos à obra.

Linha Direta - Corremos muitos riscos nos
próximos anos - falta de água, aumento da
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poluição, alterações climáticas desastrosas...
Nesse contexto, ser socialmente responsá-
vel é uma maneira de as instituições garan-
tirem o desenvolvimento sustentável?

Manoel Alves - As instituições, por si
mesmas, especialmente as de ensino, não
possuem o condão de garantir o desenvol-
vimento sustentável. No entanto, sendo as
instituições de ensino de natureza essen-
cialmente social e socializadora, elas não
podem ficar ausentes da reflexão, do de-
bate e das iniciativas concretas que visem
contribuir com o desenvolvimento susten-
tável. Seu projeto pedagógico, sua estru-
tura curricular e suas práticas socioam-
bientais devem contribuir para a formação
de um cidadão socialmente responsável e
considerar a plêiade de questões que inte-
gram e interagem com a realidade com-
plexa do desenvolvimento sustentável. Tal
perspectiva, inerente às suas finalidades
institucionais, abre a escola à marcha co-
mum para um futuro que concerne a toda
a humanidade.

Linha Direta - Atualmente, em um contex-
to em que o público-alvo das instituições

está cada vez mais exigente, a responsabi-
lidade social é um diferencial no mercado
educacional?

Manoel Alves - A responsabilidade social
como um dos eixos da proposta educacio-
nal de uma instituição de ensino configura-
se como diferencial no mercado educacio-
nal para aquela parcela mais consciente da
clientela, cuja expectativa para a educação
dos filhos encontra-se em plena sinergia
com as opções e as práticas das instituições
nesta perspectiva. Uma crescente atuação
socialmente responsável das instituições
de ensino tem um efeito multiplicador e
fomentador de uma nova clientela, com
demandas bem específicas nesta dimensão.
A tendência, portanto, é de que responsa-
bilidade social e educação sejam cada vez
mais associadas pelo público em geral e es-
tejam na base do perfil das instituições de
ensino daqui para a frente. Nesse sentido,
a clientela da escola, mormente a particular,
tornar-se-á cada vez mais exigente. Seus
dirigentes devem tomar consciência disso
e empreender ações concretas para atingir
esse fim.

Linha Direta - Quais são os projetos desen-
volvidos pela União Brasileira de Educação e
Ensino com foco na responsabilidade social?

Manoel Alves - Os projetos e as iniciativas
são inúmeros e estão presentes em nossa
ação desde longa data. Somos, com certe-
za, uma das instituições de ensino pioneiras
em projetos dessa natureza no Brasil e de-
tentores, hoje, de uma miríade de iniciativas
e projetos com este foco. Podemos destacar
algumas iniciativas da UBEE:

• Casas de Acolhida Marista - unidades so-
ciais articuladas com os Colégios Marista,
que atendem crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade social, a fim de
oportunizarem práticas e vivências solidá-
rias entre os alunos dos Colégios e os edu-
candos atendidos nas Casas.
• Missão Marista de Solidariedade - acon-
tece no período de férias escolares, em ju-
lho. Os alunos dos Colégios vão para comu-
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nidades empobrecidas, situadas nas zonas
rural e urbana; inseridos no contexto local,
participam do cotidiano das famílias e da
comunidade. São experiências de vida, so-
lidariedade, fé, fraternidade, sobretudo de
construir um novo olhar sobre o mundo em
que vivem e para as relações que se estabe-
lecem na vida em sociedade.

Linha Direta - Quais os impactos desses
projetos nas comunidades em que os Colé-
gios Marista estão atuando?

Manoel Alves -A acolhida pelos educado-
res e pelos educandos (crianças e jovens),
suas famílias, pela comunidade em geral e
pela opinião pública não poderia ser melhor.
Percebemos crescentes o apoio e o interes-
se de todos pelo tema e pelas ações con-
cretas nesse sentido. As iniciativas que nos
caracterizam como instituição socialmente
responsável estabeleceu ao longo dos anos
uma relação de proximidade e de abertura
dos Colégios Marista com o seu entorno.
Outro sinal patente desse impacto reside no
fato de sermos constantemente procurados
pelo poder público e por outras instituições
privadas para integrar e colaborar, quando
não liderar, ações e empreendimentos so-
cialmente responsáveis.

Linha Direta - Dentre as ações desenvolvi-
das, quais são aquelas que trazem maiores
benefícios para a sociedade?

Manoel Alves - A nossa proposta educa-
cional contempla um rol de ações a partir de
determinados eixos temáticos que, no mo-
mento, privilegiam a solidariedade, a eco-
logia integral e o consumo consciente. Pro-
jetos pedagógicos, ações docentes, práticas
trans e multidisciplinares, parcerias interins-
titucionais vão fornecendo o pano de fundo
e a sustentação curricular para tais ações.
Assim, uma das ações que acreditamos ser
extremamente benéfica para nossos edu-
candos e para a sociedade em geral são os
projetos para a inserção dos educandos em
instituições socioeducativas mantidas por
nós e o projeto da Missão de Solidarieda-
de. Tais ações oportunizam o contato direto
de nossos educandos com a realidade social
em suas expressões de maior exclusão e de
flagrante desrespeito à dignidade humana.

Na mesma linha, celebramos recentemente
uma forte parceria com o Instituto Akatu
para o Consumo Consciente, a partir da
qual inúmeras oficinas têm ocorrido para
discutir e propor ações concretas para o co-
tidiano dos alunos, a fim de que eles assu-
mam uma postura ainda mais responsável
diante da sua prática de consumidores.

Linha Direta- Qual a contribuição da UBEE
para o cenário educacional brasileiro com
esses trabalhos?

Manoel Alves - Acreditamos que a nossa
contribuição ocorre em três vertentes. Pri-
meiramente, por nos colocarmos em pro-
cesso contínuo de reflexão e debate sobre
o tema da escola socialmente responsável,
seja internamente, seja junto a outras ins-
tâncias e instituições, ampliando assim o
debate e as parcerias. Em segundo lugar,
oferecemos sinais concretos de que é pos-
sível avançar no desafio de ser uma institui-
ção de ensino com responsabilidade social,
estimulando outras a buscarem seu próprio
caminho, mas acreditando que é possível e
necessário, importante e urgente fazê-lo.
Finalmente, testemunhamos que educação
e desenvolvimento responsável e sustentá-
vel não são realidades assintôticas, ao con-
trário, ambas integram a dimensão teleoló-
gica da educação em seu sentido pleno e
verdadeiramente humanístico.

Linha Direta - Quais as vantagens para as
instituições de ensino e para os alunos em
praticar a responsabilidade social?

Manoel Alves - As vantagens são inú-
meras. Tal prática nos coloca institucional
e pessoalmente na condição de agente da
própria história, resgata nossa cidadania,
nos torna partícipes do projeto de cons-

perspectiva, uma educação concretamente
inovadora. Não é possível fazer aquela re-
volução em educação de que tanto se fala e
com a qual tanto se sonha sem tornarmos a
escola socialmente responsável. Exercer tal
protagonismo e dele usufruir é a verdadei-
ra vantagem, para instituição e alunos, em
praticar a responsabilidade social.

Linha Direta - De que forma o senhor vê
a possibilidade de fortalecimento das ações
de responsabilidade social na educação com
a parceria firmada entre a UBEE e o Projeto
Linha Direta, em julho deste ano?

Manoel Alves - Estamos extremamente fe-
lizes, pois essa parceria com o Projeto Linha
Direta não é urna parceria como as outras.
Inicialmente, pela relevância e pela expres-
são que o Projeto Linha Direta representa no
contexto da educação brasileira, de modo
especial no âmbito do ensino particular. Ce-
lebrar esta parceria faz da UBEE agente de
um projeto inovador e fecundo, abrindo-
lhe novas perspectivas e oportunizando-lhe
colaborar com iniciativa tão meritória. Ain-
da precisamos assinalar que as duas insti-
tuições têm suas trajetórias marcadas pelo
compromisso com a educação brasileira e
que a presente parceria engrossa o caudal
de serviços prestados por ambas ao país.

Concluindo, é importante ressal-
tar que o escopo dessa parceria consiste
em abrir espaços, inicialmente por meio da
matéria mensal que a Revista Linha Direta
estará publicando sobre o tema Educação e
Responsabilidade Social e depois por meio
de outras iniciativas que poderão surgir, a
fim de estimular o debate e a partilha de
experiências concretas sobre o tema. Es-
peramos que muitos se juntem a nós nes-
te movimento célebre por uma escola com
responsabilidade social. Aguardamos as
sugestões de todos os que fazem parte do
Projeto Linha Direta, a quem consignamos
aqui o nosso agradecimento e felicitações
pela iniciativa.
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