
P
ara aproximar e fidelizar os
pais, instituições de ensino
lançam mão de várias inicia-
tivas, sejam elas voltadas para

situações do cotidiano ou até mesmo
para integração e lazer. Essas ferra-
mentas de marketing educacional, ba-
seada^ nos relacionamentos, são cada
vez mais utilizadas para agregar valor
à escola. A informação é do especialista
em marketing e professor da Trevisan
Escola de Negócios, Marcos Siqueira,
que diz que esse é um meio de refor-
çar a decisão dos pais - ou clientes -
quando decidiram matricular os filhos
em determinada instituição. "Hoje,
as escolas, em geral, passam por um
processo de profissionalização da ges-
tão: a concorrência é grande, por isso
a competitividade com qualidade es-
tá em primeiro lugar. O vínculo emo-
cional é importante para manter o ne-
gócio", explica. Segundo ele, colocar
os pais em contato com o ambiente de
influência e de convívio de seus filhos
transforma-os em agentes sociais. "E
cria vínculos que extrapolam a preo-
cupação pedagógica", completa.

NA PRÁTICA
Os colégios Magister e Arbos incluí-
ram o marketing positivo junto às fa-
mílias em seu dia-a-dia. Segundo o di-
retor pedagógico do Magister, Walter
Armellei Jr., não basta para a esco-
la dizer que é parceira da família, ou
apenas ter discurso ou intenção de in-
cluí-la no projeto político-pedagógi-
co. "É preciso mostrar essa intenção
com ações concretas", afirma. O dire-
tor pedagógico do Colégio Arbos, Paulo
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André Cia, explica que a premissa
da instituição é a participação e o
envolvimento dos pais em todas
as atividades, de forma a serem
apresentados às escolhas e aos
porquês do projeto político-pe-
dagógico, para que eles desen-
volvam junto aos filhos a com-
preensão para o fortalecimento
da instituição escolar. "Aqui há
um preceito importante, já provado
e comprovado: com os pais mais próxi-
mos, o aluno aprende mais", destaca.

No Magister, uma das ações é culti-
var a figura do professor-orientador, uma
espécie de responsável direto por um de-
terminado grupo de alunos, com o qual
ele tem mais afinidade. Ele é o tutor que
mantém contato com a família para tra-
tar desde problemas financeiros aos afe-
tivos. "Esse professor, que faz a ponte
com a coordenação, age por intermédio
do estudante, e pode sempre ser procura-
do pelos pais. É uma ação muito eficien-
te", conta Armellei. Além de palestras
direcionadas na escola para os pais -
que tratam de temas de interesse geral
como sexualidade ou relação familiar
- a instituição disponibiliza, também,
professores com horário reservado, e re-
munerado, à disposição da família, que
pode solicitar ou ser convocada para en-
trevistas. "Além disso, tentamos manter
um contato próximo, com vários canais
de participação para falar com a direto-
ria", completa, lembrando que é praxe
convidar os pais para participar dos pro-
jetos sociais da instituição, para jogar fu-
tebol com professores de Educação Física
e promover a integração por meio de ca-
fés da manhã.
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Já no Arbos, além de um convênio
com o Instituto Brasileiro da Família
(IBF), que traz convidados de nível na-
cional e internacional a participar de
discussões de ocorrências cotidianas
que acontecem em casa ou na escola,
há orientadores educacionais que re-
fletem sobre assuntos que a instituição
deve tratar. "Não adianta falar com
os alunos sobre temas relevantes sem
apresentar antes para os pais. Eles têm
de participar das decisões dos alunos",
acredita Paulo André Cia. Outro dife-
rencial, segundo ele, é uma relação com
os pais que facilita a aproximação sem
empecilhos. "Tanto no ensino funda-
mental I e II, como no ensino médio,

reservamos horários para convocá-
los. É uma forma de o professor,

que vive as mudanças de para-
digmas, mostrar essas mudan-
ças para eles, promover edu-
cação de parceria e trabalhar
para que o aluno se insira no
contexto da escola." Lá, são
comuns eventos sociais, es-

portivos e cívicos em que a
extensão do convite aos pais é

prioridade.

FAZENDO DIFERENÇA
Qual é a importância,
para uma instituição
de ensino, em inves-
tir nesse marketing
positivo? Segundo

Marcos Siqueira,
toda escola tem
uma cara, uma
missão, uma raiz,

por isso a obriga-
ção de oferecer esse tipo de servi-

ço. Hoje, os pais não querem mais
só participar de reuniões burocrá-

ticas no fim do mês, mas, sim, te-
rem mais contato com o local res-
ponsável pela formação do filho.
"Não tem como esse marketing ser

negativo: além dos programas de
aproximação evitarem problemas
cotidianos, eles abrem o leque de

relacionamentos. O objetivo da es-
cola é que a família tenha orgulho
que seu filho estude lá."

Os diretores das escolas con-
firmam: de acordo com Armellei,

conta pontos a parceria com os pais,
que percebem essa proximidade e con-
fiam na escola, entendem seus proce-
dimentos e a visão séria e preocupada
com os alunos. "É uma relação de fi-
delidade que chama a atenção de ou-
tros: eles nos procuram por indicação,
e não por propaganda." Paulo André
Cia é da mesma opinião. Para ele, es-
sa aproximação, o reconhecimento que
a presença da família não fragiliza a es-
cola, estabelece uma relação proativa,
que permite sem receios que se diga o
que precisa ser mudado. "E esse marke-
ting escolar é feito no boca-a-boca: a fi-
delização desses pais gera indicações de
amigos e conhecidos, que querem, pe-
lo menos, saber como é a escola, já que
tomou conhecimento disso por meio de
alguém de confiança."

Com vasta experiência em ma-
rketing educacional, o especialista da
Trevisan faz um alerta: é muito impor-
tante ter um plano de negócios bem-
feito para um investimento desse tipo.
É preciso saber quais serão os custos,
quanto deve ser investido para aproxi-
mar esses pais, em quanto tempo se pre-
vê o retorno disso, qual o real público-al-
vo e quais as ferramentas de marketing
que passam credibilidade e qualidade.
"Se o processo de gestão for mal-organi-
zado, a escola vai gastar muito.

É necessário um nível de organi-
zação que calcule o mínimo de custos
com o máximo de produtividade", ex-
plica. Ao lembrar que o marketing edu-
cacional é uma área nobre, com mui-
tas complexidades, Siqueira dá uma
boa dica. "Deve-se ter visão, traçar pla-
nos e ações a longo prazo - e contar com
a ajuda de um bom consultor da área
- para se fortalecer. "Para os diretores
das escolas, os custos estão em segun-
do plano na hora de adotar essas inicia-
tivas. "E um investimento na formação,
que gera conseqüências positivas, ofe-
rece atendimento personalizado e indi-
vidualizado e só reverte em benefícios",
frisa Armellei. "A formação é a premis-
sa do trabalho da contemporaneidade.
Por isso, esse compromisso, que tem di-
mensões técnico-científicas necessárias
para qualificar o trabalho e desenvol-
ver a formação continuada do profes-
sor", ressalta.



COMO APROXIMA-LOS?

Tânia Zagury, mestre emEducação,
professora adjunta da UFRJ e es-
critora, esteve recentemente em
Curitiba para falar sobre rela-

cionamento entre família e escola a
pais e professores do Colégio Positivo.
Em entrevista à Gestão Educacional,
Tânia mostra o que a escola pode fa-
zer para atrair a família ao ambiente
escolar.

Gestão Educacional - O que fazer pa-
ra que pais e familiares se sintam par-
te do processo educacional dos fi-
lhos?
Tânia Zagury - A escola deve receber
os pais com a mente aberta, isto é, de-
ve estar verdadeiramente interessada
e atenta ao que eles trazem, sejam dú-
vidas ou sugestões. É necessário, tam-
bém, ter esquemas de recepção não bu-
rocratizados. Por exemplo, uma atitude
que afasta os pais é quando eles preci-
sam marcar entrevistas para qualquer
contato, pois a espera em certos casos
pode ser insuportável. Claro que a insti-
tuição tem de ter regras de recepção aos
pais, mas devem ser flexíveis de acordo
com o caso. Quando um familiar se di-
rige à escola, em geral, está preocupado
e quer ser atendido logo, se ele for ouvi-
do com respeito e sentir que o que falou
será analisado - e, se possível, atendido

- ficará satisfeito e ao lado da institui-
ção. A escola que é acessível, que expli-
ca e também ouve, faz com que os pais
se sintam parte dela.

GE - Como atrair os pais para a escola?
TZ - O que tem mais força atrativa é
eles se sentirem ouvidos de verdade.
Quando percebem que o que falam (dú-
vidas, questionamentos ou sugestões)
encontra eco no interlocutor, que suas
ponderações são levadas em considera-
ção e, por vezes, até colocadas em práti-
ca, há uma adesão real. Há escolas que
recebem os pais muito bem, mas nada
do que falam - mesmo pertinente - le-
va a mudanças reais. Com o tempo, a
família percebe que existe apenas um
"muro de lamentações", uma recepção
"pró forma". Isso causa revolta e sensa-
ção de impotência e pode acarretar in-
diferença, ausência ou até agressividade.

GE - Como transformar as reuniões
mensais em encontros produtivos e
de interesse dos pais?
TZ - Existem várias formas. Uma delas
é realizar reuniões menores com os pais
das crianças que estão com dificulda-
des semelhantes. Em conjunto, então,
professores e família traçariam metas e
esquemas para superação conjunta das
dificuldades. Creio que os pais detestam

"A escola que é acessível, que explica e também
ouve, faz com que os pais se sintam parte dela"

aquelas reuniões
gerais, com todos
os familiares, em
que a coordena-
dora dá uma cs-
pécie de "aula"
com todos os deta-
lhes do que vai ser
desenvolvido no bi-
mestre e, só ao final,
reúne os pais com os
professores dos filhos.
A primeira parte po-
de ser substituída por
um documento entre-
gue aos pais pelo cor-
reio ou pelos próprios
alunos. Garanto que o
interesse seria bem maior. Menos tem-
po gasto e mais interesse despertado.

GE - Neste cenário, qual o papel das
Associações de Pais e Mestres e por
que são cada vez mais raras nas es-
colas?
TZ - As que permanecem são aquelas
em que há uma "sociedade de fato" en-
tre família e escola. As demais tendem
a desaparecer, porque os pais percebem
que sua atuação é nula, ou então, que-
rem determinar o que a escola deve fa-
zer. As Associações de Pais e Mestres
que funcionam são as que fazem real-
mente uma parceria com a escola, mas
respeitando os docentes, como especia-
listas que são. G
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