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CLIENTES, NEGÓCIO E PAIXÃO:
NOVOS CONCEITOS NA EDUCAÇÃO!

N inguém, de sã consciência, por mais ignorante
que seja, põe em dúvida a utilidade da edu-
cação. A polêmica, certamente, aparece na arte
de gerenciar os constantes desafios que se des-

cortinam perante os educadores. A educação, como ação
humana, traz em suas entranhas o dinamismo deste
mesmo ser humano: suas angústias, inquietações, seus
desafios. Educar não é fácil!

Estamos no século XXI. Em todos os campos da vida,
as mudanças são avassaladoras; os desafios e questio-
namentos, crescentes. Entre eles, insiste uma questão:
será a educação um negócio ou um
sacerdócio?

Temos de parar com essa história de
sacerdócio. A educação é um negócio!
Porém, não um negócio, como outro
qualquer. Ela é um negócio especial
que, para ser vivenciado em plenitude,
tem de extrapolar a motivação mone-
tária, alcançar o coração e a alma do educador (e do
empresário da educação); senão, deixa de ser educação

Negócio: "Trato mercantil;
comércio; assunto de interesse

empresarial e financeiro"
Dicionário Houaiss

para tornar-se, no máximo, instrução, treinamento e,
muitas vezes, adestramento.

Negá-la como negócio só dificulta e retarda o seu
debate - e, conseqüentemente, seu avanço como mola
propulsora da sociedade. Sem puritanismo e hipocrisia,
o professor vive de seu salário. Ele troca sua mercadoria
(o conhecimento) por salário, o qual atende suas neces-
sidades materiais e de sua família.

Por outro lado, temos o empresário da educação, o qual
precisa arriscar, investir. Para isso, ele deseja, e precisa, ter
lucro. Algo lícito e lúcido!

Entretanto, é preciso ficar claro
que, mesmo tratando a educação
como negócio, não significa que se
pode excluir a necessidade de uma
educação básica de qualidade, a qual
precisa ser bancada pelo governo. E
isso deverá acontecer, pelo menos,
enquanto vivermos em uma soci-

edade injusta, estupidamente desbalanceada, com
descomunal concentração de renda.
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Tudo que for possível, sistemas de cotas, bolsa-
família, etc., é bem-vindo e necessário enquanto perdu-
rar esse estado de desequilíbrio crônico. Contudo, ainda
assim, sem falso pudor, a educação deve ser tratada
como um negócio.

Se há melhores salários, melhores profissionais serão
atraídos para a educação. Dessa forma, o professor da escola
pública precisa ganhar bem, respeitando a lei de oferta/
procura. Dessa forma, poderemos aspirar a, um dia, voltar-
mos a ter qualidade nas escolas públicas do Brasil. Isto é
negócio, obedece a um princípio básico, um sistema de
trocas.

PROFESSORES TÊM ALUNOS, CLIENTES OU PARCEIROS?
Admitindo a educação como um negócio especial, no qual é
preciso dedicar-se - não apenas com o corpo, com a cabeça,
mas também com o coração -, avançamos para uma dis-
cussão mais ousada: professor (a escola) tem alunos, clien-
tes ou parceiros?

O aluno precisa do
professor ou o professor
precisa do aluno? Essa é
uma questão-chave,
enigmática!
Aparentemente
simples, apresenta-se
como o calcanhar de
Aquiles, como divisor
de águas entre o
retrógrado e o moderno
na educação.

O professor tem
cliente, sim. A escola
também! O estudante é
cliente de um professor
em todas as depen-
dências da escola, na
qual deve ser tratado
como tal. Porém, ao
entrar na sala de aula,
ele fará parte do pro-
cesso de ensino-
aprendizagem, por-
tanto, terá direitos e deveres a serem cumpridos.

Ao admitir isso, damos um salto quântico de qualidade.
Está na hora da escola moderna pegar carona nesse
conceito, que é a mola propulsora de toda empresa e de
todo profissional bem-sucedido.

Quem precisa de quem: o aluno do professor ou o
professor do aluno? O aluno precisa é de professores bem-
preparados, motivados, altamente compromissados e
apaixonados pela arte da educação. Há milhares de pro-
fessores pelo País, mas quantos preenchem esses re-
quisitos?

Na condição de professor, é melhor que eu pense:
"Dependo mais do meu aluno do que ele depende de

Conta-se que Licurgo, célebre orador ateniense, em certa
ocasião, convidado para falar sobre a educação, aceitou o
convite sob a condição de lhe concederem três meses de
prazo. Findo esse tempo, apresentou-se perante uma
numerosa e seleta assembléia, que aguardava, ávida de
curiosidade, a palavra do consagrado tribuno.
Licurgo apareceu, então, trazendo consigo dois cães e duas
lebres. Soltou o primeiro mastim e uma das lebres. A cena
foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e
a despedaça. Soltou, em seguida, o segundo cachorro e a
outra lebre. Aquele pôs-se a brincar com esta
amistosamente. Ambos corriam de um lado para o outro,
encontrando-se aqui é acolá para se afagarem
mutuamente.
Ergue-se, então, Licurgo da tribuna e conclui, dirigindo-se
ao seleto auditório: "Eis aí o que é a educação. O primeiro
cão é da mesma raça e idade que o segundo. Foi tratado e
alimentado em idênticas condições. A diferença entre eles
é que um foi educado, e o outro, não."
In: Camargo, Pedro (Vinísius).O Mestre na educação. Editora FEB,1977

mim." Concordar com essa afirmação é dar o primeiro passo.
Começa-se a considerar o aluno como cliente, em uma
dimensão mais ampla, incluindo técnica, psicológica e
econômica. Outro fator que também deve ser ponderado: a
relação entre professor e aluno deve ser de respeito
consideração e educação dos dois lados. Na realidade, são
ruas de duas mãos.

Quem participa do mundo empresarial sabe - sente na
pele - que sem clientes não há salário, lucro, produto, serviço
ou sala de aula. Não existiria aluno porque não existiria escola
(na esfera particular ou pública, uma vez que a verba pública
também deriva dos negócios - seu nome: impostos).

Encantar o cliente! Essa é a palavra de ordem da empresa
moderna. Tudo e todos buscam mais do que satisfazê-lo,
buscam encantá-lo. Esse direcionamento em uma empresa
de educação (escola) leva todos para a excelência. E preciso
avaliar; o aluno tem de opinar; os pais devem participar. É
necessário que o professor tenha sua performance avaliada

pela instituição e pelo
cliente, ou seja, o aluno. A
diretoria da escola
precisa substituir o edu-
cador que não atenda às
necessidades do cliente.
Aula deve ser preparada
de acordo com o foco do
cliente, etc. Tudo isso já
ocorre na gestão da
empresa moderna. Por
que a escola haveria de
ficar de fora?

DESDE QUANDO
PROFESSORES SÃO
VENDEDORES?
Desde o primeiro contato
com uma nova turma até
o último dia de aula.
Simplesmente porque o
retomo de seus alunos no
semestre seguinte
depende da qualidade da
aula oferecida por ele.

Sendo assim, um excelente professor é o maior vendedor da
escola. Mas só das instituições que têm clientes! Isto é visão! Isto
é vanguarda da educação!

Resta fazer a nossa parte para que um dia todos os
professores digam o mesmo que Ivete Sangalo falou em uma
entrevista na televisão: "Sou feliz porque adoro o que faço. Além
do mais, sou bem paga para fazer isto." Como a educação, a
música é um negócio, especial, no qual se destacam (e
destacam-se!) quem tem paixão, amor pelo que faz. G
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