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Educador defende parceria entre empresa e escola 
 
Durante muito tempo ele foi o braço direito de Paulo Freire, educador que criou um 
pensamento vivo e baseou sua obra seguindo o ponto de vista do oprimido. Hoje, aos 68 
anos, Moacir Gadotti dirige o Instituto Paulo Freire e, assim como o mestre, dedicou a 
maior parte de sua vida ao ofício de ensinar. 
 
Desde 22 anos ele leciona de tudo um pouco: de educação infantil ao ensino superior, 
passando pelo curso Normal e por turmas de educação de jovens e adultos. 
 
Já trabalhou como recreador de crianças pequenas, deu aulas de piano, matemática e 
uma série de disciplinas da área de pedagogia, entre elas Filosofia da Educação, na 
Universidade de São Paulo, instituição da qual é aposentado. 
 
Os anos de experiência em ambientes escolares e a convivência com Freire, de quem foi 
chefe de gabinete quando Freire foi Secretártio Municipal de Educação de São Paulo, lhe 
deram a certeza de que ensinar do latim insgnare tem a ver com construir sentido. 
 
E construir sentido hoje na sala de aula, para ele, é ter um professor que forme alunos 
para o presente e para o futuro. 
 
Chegamos, assim, à sustentabilidade. 
 
Se Paulo Freire sonhava com um mundo em que fosse possível "pensar globalmente em 
favor de toda a comunidade da vida", na prática sabe-se que isso depende de 
conseguirmos formar pessoas que tenham a perspectiva da sustentabilidade. 
 
A Unesco faz vários relatórios sobre o tema educação. 
 
O último divulgado diz que estamos vivendo a década da educação para o 
desenvolvimento sustentável. O que eles querem dizer com isso é que se não 
assumirmos a sustentabilidade como idéia básica da escola continuaremos a contribuir 
para a degradação do planeta, em todos os níveis, não só o ambiental — observa. 
 
Faz todo o sentido quando pensamos que a escola, do jeito que a conhecemos, nasceu, 
como Gadotti mesmo explica, no início da era industrial, a partir de um paradigma de 
competitividade e exclusão. 
 
Não é à toa que o sociólogo francês Pierre Bourdier ao se debruçar sobre o sistema de 
ensino na década de 1960, formulou pensamentos sobre a contribuição da educação e da 
escola para a reprodução e manutenção da desigualdade social. Para Gadotti, este 
modelo de educação predatório ainda é forte hoje. 
 
Há um dado contundente que diz que 90% dos que construíram campos de concentração 
tinham doutorado. 
 
O que isso mostra é que às vezes os mais predadores são também os mais instruídos. A 
educação é a saída e o problema ao mesmo tempo. 
 
Sensibilizar a escola, como instituição social, para a necessidade de incorporar em suas 
práticas o conceito de sustentabilidade, pode ser um caminho para que crianças e jovens 
criem uma conciência planetária e inclusiva, na visão do educador. 
 



Educar para a sustentabilidade é educar para um outro mundo possível. É educar para a 
paz, para os direitos humanos, para a justiça social e para a diversidade cultural, contra 
o sexismo e o racismo — diz Gadotti. 
 
Embora tenha uma trajetória profissional marcada pelo investimento na educação 
popular, longe do mundo corporativo, Gadotti abre espaço para pensar as empresas 
como fundamentais no processo de recriar o modelo educacional. 
 
Para isso, no entanto, elas precisam fazer parcerias com os sistemas de ensino e oferecer 
às escolas conhecimentos para a vida cidadã. 
 
Um banco, por exemplo, pode entrar na escola ensinnando os conhecimentos para o uso 
dos serviços bancários. 
 
Mas parcerias têm uma dupla direção, devem ser construídas juntas. As estratégias 
variam muito, de espaço para espaço, e precisam levar em conta o tempo da escola. 
 

 
 
Atitudes que dão certo 
 
ACHE LABORATORIOS 
 
PROJETO: Formou 16 jovens na quinta turma do programa que oferece cursos 
profissionalizantes em produção farmoquímica e cosmética para jovens em situação de 
vulnerabilidade social de Guarulhos. 
 
INSTITUTO LOJAS RENNET 
 
PROJETO: Investe 900 mil em ações que beneficiarão cerca de duas mil mulheres. Serão 
apoiados 18 projetos sociais voltados para capacitação e geração de renda para 
mulheres, em 12 estados brasileiros. 
 
ARCELORMITTAL BRASIL 
 
PROJETO: Distribuiu 14 mil kits escolares aos empregados e filhos em idade escolar. 
 
São quatro diferentes modelos, da préescola ao ensino médio e supletivo, com materiais 
indispensáveis às aulas, como cadernos, lápis, borracha, mochila, entre outros. Desde 
1992, já foram distribuídos cerca de 170 mil kits em Minas Gerais, São Paulo, Espírito 
Santo e Bahia, onde o grupo possui unidades. 
 
QUINTESSÊNCIA 
 
PROJETO: Ganhou dois prêmios no MPE Brasil, voltado para competitividade de micro e 
pequenas empresas, nas categorias comércio e responsabilidade sócio-ambiental. 
 
AÇÃO GLOBAL 
 
PROJETO: Beneficiou mais de um milhão de pessoas em 2009, em todo o Brasil. Nos 16 
eventos realizados ao longo do ano, foram feitos no total três milhões de atendimentos 
médicos preventivos. 
 
HARMONYA SENIOR SPA DA LONGEVIDADE 
 
PROJETO: Adotou e urbanizou uma praça pública situada em Vargem Pequena, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, e instalou o Playground da Maturidade, conjunto de aparelhos 



para prática de exercícios físicos, desenhados com o objetivo de melhorar a capacidade 
funcional do idoso. Os equipamentos foram desenvolvidos em parceria com a Unesp. 
 
ATENTO BRASIL 
 
PROJETO: Registrou, em apenas dois meses, mais de 600 inscrições voluntários no 
programa Atentos ao Futuro. O programa capacita jovens que estejam cursando o ensino 
médio em escolas da comunidade no entorno da companhia. 
 
AMBEV 
 
PROJETO: Investirá R$ 20,3 milhões este ano em projetos ambientais. Uma das 
principais novidades é a parceria com a Water Footprint Network uma rede formada por 
empresas, ONGs e membros das Nações Unidas para fornecer à indústria padrões mais 
fidedignos de calcular a pegada hídrica. A companhia vai monitorar quanto de água é 
gasto de ponta a ponta de sua cadeia produtiva: desde a produção de cevada até o ponto 
de venda. 
 
LAFEM ENGENHARIA 
 
PROJETO: Faz doações mensais de projetos (plantas) que iriam para o lixo para o 
Instituto da Criança. A entidade oferece apoio a sete obras sociais, como creches, casas 
de assistência a crianças vítimas de paralisia cerebral, comunidades de baixa renda, além 
de um programa de orientação de pais. A Lafem estima que 52 quilos de papel por mês 
deixarão de ser jogados no lixo. 
 
OI FUTURO 
 
PROJETO: Promoveu em janeiro o VI Encontro Oi Novos Brasis do Oi Futuro, evento que 
reúne as organizações parceiras do programa. Vinte ONGs foram selecionadas este ano. 
O Oi Novos Brasis apóia e desenvolve parcerias com organizações sem fins lucrativos 
para a viabilização de idéias inovadoras que utilizem a tecnologia da informação e 
comunicação para acelerar o desenvolvimento humano. Já foram beneficados 70 projetos 
em todo o território nacional. 
 
VOITH TURBO 
 
PROJETO: Traz soluções ecológicas para o setor da indústria ferroviária brasileira. Trata-
se do sistema Eco Excellence, que permite uma redução do consumo de combustível. O 
sistema é considerado ecologicamente correto porque permite economia de tempo e, 
consequentemente, de energia durante a operação do veículo, acarretando um gasto 
menor de combustível. 
 
Fonte: Razão social, Rio de Janeiro, n. 89, p. 16-17, 2 fev. 2010. 


