
O futuro que se escreve agora 
 
Criticar a qualidade da educação no Brasil é algo fácil. Quase sempre, já é até lugar-comum. O 
que não é comum é parar para pensar, no dia-a-dia, em quais são os caminhos para melhorar 
e expandir o ensino básico e superior no País.  
 
Hoje, no Dia da Educação, a Gazeta Mercantil propõe o debate neste sentido, mas com um 
recorte de certa forma especial: qual é a relação entre a educação e a iniciativa privada, indo 
além das críticas ao sistema público e do assistencialismo? As respostas são muitas.  
 
É preciso pensar longe: as crianças, adolescentes e jovens que estudam hoje serão, muito em 
breve, os profissionais à disposição das empresas no mercado de trabalho. Um exemplo de 
como se dá essa relação de forma muito mais profunda do que se percebe no dia-a-dia é a 
recente mudança anunciada no modelo de processo seletivo para as universidades no País. 
Com a adoção gradual do sistema que substitui o vestibular tradicional, todo o ensino médio (o 
antigo colegial) se readaptará, e passará a despejar no mercado profissionais um pouco 
diferentes dos que se veem hoje.  
 
"A preparação para o novo vestibular tende a formar alunos questionadores e reflexivos", 
avalia Geiva Glock Timoner, psicóloga especializada em psicopedagogia e integrante do Grupo 
Escuta, de assessoria educacional para empresas que buscam soluções na área de recursos 
humanos. "Vai ser preciso investir mais em leitura e interpretação de textos, por exemplo, ou 
seja, quem tem apenas uma preparação temporária não vai mais conseguir ingressar numa 
boa faculdade", diz a especialista.  
 
Pode-se esperar, portanto, que estagiários e profissionais com ensino médio completo 
ofereçam algumas competências diferentes dentro de alguns anos. A nova proposta de prova 
unificada apresentada pelo Ministério da Educação (MEC) deverá deixar de privilegiar o 
conteúdo "decorado". "Esses funcionários não serão mais máquinas. Eles vão pensar duas 
vezes antes de tomar uma decisão, além de ter uma preocupação muito grande com o 
relacionamento com os outros", prevê a diretora de ensino médio de uma das unidades do 
colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo, Maria Aparecida de Souza.  
 
Se a educação interfere totalmente no mundo dos negócios, o inverso também é verdade. A 
iniciativa privada pode, ainda que involuntariamente, influenciar na qualidade da educação. 
Falando do ensino superior então, em que a maior parte das vagas está em instituições 
privadas, essa verdade é ainda mais patente.  
 
Fortalecidas por grandes captações de recursos no mercado financeiro, com ofertas públicas de 
ações principalmente, grandes grupos privados de educação superior estão investindo na 
qualidade do ensino. O objetivo é criar marcas de valor, associadas ao conceito de uma boa 
formação. A consequência dessa atuação de grupos como Anhanguera e Estácio de Sá será, 
caso consigam alcançar suas metas de excelência, a transformação de capital financeiro em 
capital intelectual - e em lucro, obviamente.  
 
Mas há, ainda, uma via mais direta e intencional de influenciar positivamente sobre a 
educação: dedicando a ela parte do tempo, do dinheiro ou do conhecimento das empresas. Um 
exemplo que foge das tradicionais doações assistenciais é o projeto Junior Achievement, 
organização educativa sem fins lucrativos cujo objetivo é estimular o empreendedorismo entre 
estudantes. Para isso, executivos e empresários voluntários vão até as escolas partilhar um 
pouco do que sabem com crianças e adolescentes. E quem acaba aprendendo são eles 
mesmos. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 abr. 2009, Educação, p. E1-E4. 


