
O EDUCADOR E O EXECUTIVO
P ercebo que a realidade se trans-

forma a passos largos. A reali-
dade da educação não se trans-
forma num ritmo menos inten-

so. A cada ano, noto que, e aqui notifico,
mais executivos são contratados para as
cadeiras de professores universitários.
Gostaria de colocar uma lupa sobre essa
realidade em mutação. Nada contra a
presença do executivo na sala de aula.
Mas algo me faz pensar: os propósitos
do executivo na empresa e do educador
na sala de aula são sensivelmente
diferentes.

O fato de executivos adentrarem
a sala de aula não representa, a priore,
problema algum. Ainda mais, porque
precisamos de tempo para colher os
primeiros resultados para esta
inovação, que se generaliza. Uma
razão inicial para validar o passaporte
dos executivos para o ambiente da
sala de aula é a conexão direta e reta
entre educação e mercado. Entendo
a jus t i f icat iva , mas a real con-
seqüência disso tudo precisa ser posta
em balança que possa medir o quão
certo esta tendência está.

O que me preocupa seriamente é
que será o aluno o elemento a ser
posto na balança para verificar se é
informação,conhecimento ou nada
disso o que se está transitando na
classe com toda esta movimentação.

DIFERENÇAS
Já que não me oponho a que o executivo
adentre a sala de aula, gostaria de des-
tacar o que, de fato, passa a interessar
nessa dinâmica.

O executivo vale, dentre outras
grandezas, pelo volume de informação
que detém e que não repassa inteira-
mente a outros executivos de outras ou
até mesmo da própria empresa em que
trabalha. Assim, o executivo passa a
temer passar informações que podem
distanciá-lo dos demais. Se ele ensinar
todo o conhecimento que tem, pode
perder o emprego. Repassar informa-
ções, ou até mesmo conhecimento,
também é prática de ensino. Ou seja, o
executivo teme ensinar um colaborador
e perder o emprego para o mesmo.

O educador vale, entre outras
grandezas, pela informação que dispo-

nibiliza e repassa a seus alunos sem
medo de perder o emprego. Perderá o
emprego se poupar informação.

O professor se diferencia pelo seu
método, pelo estilo de aula, ou seja,
variando a forma e tentando enriquecer
o conteúdo. A performance dele é
medida a partir da forma como
comunica o que sabe. O docente que
não repassa as informações que sabe
merece perder o emprego.

Engana-se o educador que trata
seus alunos como colaboradores.
Engana-se o executivo que trata seus
colaboradores como alunos. Importante
nisso tudo é destacar que o estudante



não pode ser transformado em exe-
cutivo só porque o professor tem uma
visão treinada e visada pelo ambiente
empresarial corporativo. O olhar do
executivo não é ruim. Mas é distinto da
visão que um professor deve ter na sala
de aula.

E importante, penso, que ele tenha
um pé no mercado para melhor
conduzir seus pupilos. Mas deve evitar
a tentação de negociar notas com seus
alunos. Importante é o docente levar
casos reais para análise na sala de aula.
Até mesmo para ilustrar idealmente o
que a teoria tenta explicar. Mas o olhar
deve ser de um educador, e como tal,

pectos podem fornecer contorno
quanto ao que vislumbro aqui. Nesta,
quem detém a informação, capta o
poder, os recursos e a riqueza. Este
conceito oferece um divisor de águas à
função social do educador e do
executivo.

Uma palavra que resume toda essa
temática é "generosidade". O professor
tem, necessariamente, que ser generoso
e oferecer a si próprio na sala de aula. O
executivo não pode ser generoso o
tempo todo, ou perderá o emprego,
Dessa forma pensa o executivo comum.
O educador conta, caso haja tempo e
espaço, tudo o que sabe. Interessa a ele

deve detalhar as informações que não
seriam detalhadas num ambiente
competitivo corporativo. Ao professor
não pode interessar guardar infor-
mação, senão compartilhá-la. Deste
ponto de vista, é possível encontrar
muitos atuando, imagino, como legíti-
mos executivos.

GENEROSIDADE
Acho engraçado que se fale em
"economia da informação" e "economia
do conhecimento". Sobre a segunda,
dedicarei um artigo específico para a
Profissão Mestre. Mas quanto à "eco-
nomia da informação", alguns as-

que o estudante absorva todo seu
conhecimento. Aluno-esponja é o que
melhor justifica a presença de um
docente numa sala de aula. Já o
executivo não pode/repassar toda
informação e conhecimento que detém.
Funcionário-esponja é o mais temido no
ambiente corporativo. Temido, é óbvio,
por seus concorrentes.

Em minha trajetória profissional,
dediquei alguns gordos anos na vivência
de empresas multinacionais. Não faltou
nem o caso em que dei a idéia a um
funcionário, do mesmo departamento
em que eu trabalhava, sobre a mo-
dificação estrutural de um relatório de

"O EDUCADOR VALE,
DENTRE OUTRAS

GRANDEZAS, PELA
INFORMAÇÃO QUE

DISPONIBILIZA E REPASSA
A SEUS ALUNOS SEM MEDO

DE PERDER O EMPREGO.
PERDERÁ O EMPREGO SE
POUPAR INFORMAÇÃO"

despesa. Funcionou assim: primei-
ramente, ele disse que a idéia parecia
"simpática"; depois, desenvolveu as
alterações que sugeri, e isto levou uma
semana; ao final deste período, já
desfilava o relatório pelo departamento
todo, mostrando à gerência e diretoria,
como se fosse criação dele. No mundo
corporativo, existe muita gente se
apropriando do Frankestein alheio. Na
educação, o que tem de ser feito é o
contrário: incentivar alunos a criarem
seus próprios Frankensteins e possam
assinar a criação. Na sala de aula,
incentivamos a que assinem suas
próprias criações. No mundo corpora-
tivo, parece haver propensão a
assassinarem os criadores. Tudo pela
fama de um Frankestein roubado. Isso
não está na ética da escola. Isso parece
já fazer parte, porque é amplamente
aceito, na ética corporativa.

Sei que o executivo pode dar aulas.
E isso é bom. Sei que o educador deve
ter um pé ancorado no mercado. E isso
é bom. Resta estabelecer que o executivo
não pode sonegar informações na sala
de aula. Deve contar tudo o que sabe
numa espécie de Santa Inquisição
"bem-humorada" do saber. Resta
compreender, verdadeiramente, por
que o executivo não pode fornecer todas
as informações de que dispõe. Pelo visto,
existem muitos profissionais sofrendo
de dupla personalidade. Agora começo
a compreender melhor porque é que na
sala de aula não existe tapete... M
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