
QUANDO CUMPRIR A LEI
CHEGA A SER MARKETING

M
arketing é satisfazer necessidades e supe-
rar expectativas. É deixar o cliente satisfei-
to. Portanto, muitas rotinas e procedimen-
tos dentro de uma escola podem não estar

relacionadas diretamente ao Departamento de Marketing,
mas podem fazer muita diferença na relação com os clien-
tes, como o fato das instituições de ensino seguirem a le-
gislação.

Pois bem, recentemen-
te o Ministério da Educação
(MEC) resolveu deixar mais
clara a lei 12.013 que deter-
mina qual informação as es-
colas devem prestar aos pais
ou responsáveis. Até então as
escolas não eram obrigadas a
repassar informações aos pais
ou responsáveis - elas se li-
mitavam a informar ao "pa-
gante", aquele que está legal-
mente ligado à instituição em
contrato. Acontece que, no ca-
so de pais separados, a coisa se
complica um pouco.

"SE EU TIVESSE
UMA ESCOLA, NÃO SÓ

FARIA QUESTÃO DE DAR
ATENÇÃO ESPECIAL AOS
PAIS NÃO CONVIVENTES,
MAS ATÉ DESENVOLVERIA
ATIVIDADES COM ELES E

SEUS FILHOS"

Geralmente, um dos genitores ou
responsáveis legais delega o pagamen-
to para a parte convivente com o alu-
no (criança ou adolescente). Um paga
pensão. E, com o dinheiro da pensão, a
outra parte é que é encarada como pa-
gante pela escola. Ou seja: uma das partes fica totalmente
sem acesso às informações escolares do seu filho; não re-
cebe boletins, nem relatórios para acompanhar o desenvol-
vimento e o aproveitamento da criança ou adolescente na
escola. O MEC resolveu então intervir nisso, com a reda-
ção do artigo VII da LDB: VII - informar pai e mãe, convi-
ventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os respon-

sáveis legais, sobre a freqüência e rendimento dos alunos,
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da es-
cola (redação dada pela Lei n° 12.013, de 2009).

Mas, como sabemos, o MEC não tem poder de polícia
para punir ou repreen-
der as escolas que não
fazem isso, ou seja, que
não cumprem essa no-
va lei. E, infelizmente,
existem casos de insti-
tuições de ensino que
não estão atendendo a
essa nova exigência. Um
grande amigo meu, por
exemplo, passou por es-
te problema e, acreditem,
até tentou contato com
o MEC em Brasília (DF),
que o orientou a entrar em
contato com a Secretaria
da Educação, que, por sua
vez, solicitou que o recla-
mante escrevesse uma so-
licitação e a enviasse por
correio para que ela pos-
sa tomar as devidas provi-
dências - não aceitam por
e-mail. A Secretaria então
apresenta a reclamação pa-
ra a escola e volta a contatar
o reclamante. E assim segue
a novela.

Novela que poderia ser
evitada se a escola visse nisso
uma forma de superar as ex-
pectativas do meu amigo. Isso
mesmo: cumprindo a lei (que
ninguém cumpre) a escola es-
taria fazendo marketing e ga-
nhando pontos.
Se eu tivesse uma escola, não

só faria questão de dar atenção especial aos pais não con-
viventes, mas até desenvolveria atividades com eles e seus
filhos. Como é na sua escola? G
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Text Box
Fonte: Gestão Educacional, Curitiba, ano 5, n. 57, p. 23, fev. 2010.




