
urante muito tempo os pro-
fessores trancaram-se em
suas salas de aula. O mun-
do deles era ali, entre qua-

tro paredes. Havia também, claro, a sa-
la dos professores. Mas era isso. Estavam
todos em uma confortável zona de se-
gurança. Isso acabou. O mundo mu-
dou. Tudo está acontecendo muito rápi-
do. Antigamente é o mesmo que cinco
anos atrás. O futuro é a próxima sema-
na. E os professores ali, na sala de aula,
junto ao giz e o quadro-negro.

Compreende-se que o mundo edu-
cacional não pode simplesmente acei-
tar todas as alternativas e modismos
que o mercado sugere. Nem é essa
a sua função. Mas a verdade é que a
educação esteve muito focada cm um
mundo que já não existe mais.

Esqueceu, ou fez vistas grossas, que
o computador e a internet aceleraram o
aprendizado, a economia, a geografia,
as finanças, as empresas c os comporta-
mentos. Os mais jovens, principalmente,
mudaram consideravelmente.

Como falar sobre ensino/aprendi-
zagem da maneira clássica se não se
tem uma idéia macro do que se passa
em nossa aldeia global? Como ensinar
a planejar ou liderar se não se percebe
que o Amapá e o Rio Grande do Sul se
avizinharam? Que o que afeta a eco-
nomia turca afeta também a rede de
supermercados Pão de Acúcar?A insta-
bilidade vai ser a regra deste milênio,

ainda mais no que diz respeito à cam-
biante cartografia do conhecimento,
da ciência, da tecnologia. Nada vai du-
rar muito tempo.

Um estudo americano revelou que
as pessoas dedicam poucas horas de
seu dia para planejar (vida, carrei-
ra, aulas). Apenas, em média, 2,4% do
tempo disponível cm um dia. Posto
de outra forma: 34 minutos. Isso lá no
primeiro mundo, onde as pessoas es-
tão mais preocupadas com o fim dos
tempos. Aqui no Brasil, dedicamos
menos tempo ao exercício do futuro.
Com razão, estamos mais preocupa-
dos com o fim do mês.

Na velocidade que as coisas es-
tão mudando, é dever dos professores
pensar um pouco mais para onde se
está indo e levando junto seus estu-
dantes. Os profissionais da educação
precisam sair da toca. Não são mais
apenas professores, são também ana-
listas de tendências. E isso é muito
estimulante. Devem entender me-
lhor o mundo para dialogarem me-
lhor com ele.

Liderança, motivação, criativida-
de e outras pílulas mágicas que deses-
peradamente buscam vêm depois, co-
mo conseqüência da compreensão de
onde se inserem nesse novo contexto.
Existe um provérbio bávaro que diz
não adiantar sair correndo se não se
sabe para onde ir. Qualquer lado ser-
viria, concorda?

Em mais de dez anos de publica-
ção, centenas de grandes educadores
passaram pelas páginas desta Profissão
Mestre. Grosso modo, pode-se dividi-los
em três categorias:

l Professores "Paulo Autran" - São ta-
lentos natos e representam 4% da to-
talidade. Encantam ao simples ato de
abrir a boca. São excelentes comuni-
cadores e bastam por si só. Mesmo
que suas aulas sejam um monólogo,
serão prazerosas e proveitosas.

2 Professores "Faustão" - São intui-
tivos e carismáticos. Lernbra-se da-
queles que eram selecionados a peso
de ouro para dar aulas em cursi-
nhos? Pois c, são esses mesmos.

3 Professores "Marília Gabriela" - São
competentes, racionais e têm exce-
lente domínio de cena. Estes são os
"anônimos" que dão conta do reca-
do. Conscientes ou não, fazem uso
do marketing para melhorar a re-
lação entre o ensinar e o aprender.
Todos, sem exceção, apresentam al-
gumas características em comum:

• Procuram primeiro compreender
para depois serem compreendidos.
Têm uma acurada visão de mundo e
visão sistêmica.

• Para eles, são os alunos que importam.
Portanto, procuram conhecer suas carac-
terísticas c o que os motiva a aprender.
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Motivação

• Dominam seus ambientes de ensino/
aprendizagem. A sala de aula é muito
mais do que quatro paredes.

• Entendem que a comunicação se dá
em diferentes canais de transmissão.
São tecnologicamente incluídos.

• Buscam o constante aperfeiçoamento.
• Entendem a relação entre custo e be-

nefício.
• Criam e desenvolvem suas marcas

pessoais.

Você pode estar me perguntado: "O
que essas características tem a ver com
marketing?". Têm tudo a ver. O com-
posto de marketing baseia-se em qua-
tro "Ps": 1) promoção; 2) ponto-de-
venda 3) produto 4) preço. Em outras
palavras, um bom produto necessi-
ta estar à venda num local apropria-
do, com um preço justo e provocar seu
consumo através de uma eficiente pro-
paganda.

Façamos um rápido exercício de
comparação. Substitua o primeiro P,

promoção ou propaganda, por hora-
aula. É o professor comunicando, ins-
truindo. Agora, troque o segundo P,
ponto-de-venda, por sala de aula. Em
vez de produto, o terceiro P, falemos do
professor e sua carreira. Finalmente, o
quarto P, preço, tem a ver com salário.
Percebeu? Antes que você questione a
primeira característica dos professores
"Marília Gabriela", visão sistêmica e
compreensão de mundo, adianto-me e
clarifico que qualquer plano de marke-
ting envolve antes uma profunda aná-
lise do que se passa no mundo. Afinal,
se um produto ou serviço será lança-
do ao mercado, primeiramente deve-se
avaliar se esse produto ou serviço es-
tá em sintonia com as necessidades de
seus possíveis consumidores.

São os professores "Marília
Gabriela" que quero destacar neste ar-
tigo. Eles entendem que ensinar é mui-
to mais do que chegar na hora certa,
fazer a chamada, dar a hora-aula c so-
licitar a lição de casa. Têm consciência

que instrução envolve comunicação efi-
ciente (1° P), local agradável (3" P), re-
lacionamento e conteúdo pertinente (2°
P). Sabem que marca se constrói ao lon-
go do tempo e que salário (4° P) é dire-
tamente proporcional ao valor de uma
marca. Assim não fosse, uma Ferrari
custaria o mesmo que uni Fiat Palio.

Desfaz-se aqui, então, o mito de que
o professor que dá show é alguém talen-
toso c fruto de um dom divino, impos-
sível de ser igualado. O professor que dá
show planeja sua profissão e suas au-
las. Desenvolve uma visão sistêmica e
sabe trabalhar em equipe. É criativo,
portanto, um empreendedor da relação
ensino c aprendizagem. Ele não "está"
professor, ele é professor. Compreende
seu tempo e sabe as caraeterísticas
da Geração Y. É incluso digitalmente,
ou seja, domina as novas tecnologias.
Enfim, é um comunicador. M
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