
ATÉ ONDE O MARKETING PODE 
CONVIVER COM O EDUCACIONAL? 

ou publicitário. Coloco isso 
na primeira frase, para to
dos saberem que sim: defen
do o poder da comunicação e 

da publicidade. Mas sou também pai. 
E cidadão. 

Por isso, a notícia da Folha de São 
Paulo (16/07/2010) intitulada "Escola 
particular de SP usa McDonald's e 
Coca em apostila" me deixou meio 
de queixo caído. 

Na matéria, pais de alunos de 4 
ou 5 anos de idade se surpreende
ram com os trabalhos de colagem que 
seus filhos fizeram na escola. Dizia a 
matéria: 

"A menina fez uma colagem em 
que devia associar três figuras -
uma de crianças uniformizadas, ou
tra em que elas aparecem comendo 
e uma terceira, de uma lata de re
frigerante - com logotipos do colégio 
Objetivo, do McDonald's e da Coca-Cola. 

A atividade foi proposta em uma 
apostila da rede Objetivo, usada em 
12 escolas do grupo e em outras con-
veniadas (a rede não soube dizer 
quantas são no total)." 

Ora, como publicitário sempre de
fendi a ideia de que propaganda não 
força ninguém a comprar. Que publi
cidade estimula a concorrência. Que 
ela ajuda a economia a se desenvol
ver. E que temos coisas muito, muito 
piores, nos veículos de comunicação. 

Menininhas de 5 anos, vestidi
nhas de loiras do Tchan, dançando 
na boquinha da garrafa nos progra-

mas de TV são, na minha opinião, 
imagens " N " vezes mais nocivas que 
qualquer publicidade de qualquer 
produto. 

Mas, como pai, não posso concor
dar que apostilas feitas para crianças 
de 4 anos contenham algum estímu
lo ao consumo de qualquer coisa que 
seja. Para tudo há um limite. E a fal
ta desses limites é o que transforma 
uma nação num amontoado de pes
soas sem rumo e sem lei. Que trans
forma o homem em animal. 

"NÃO POSSO 
CONCORDAR QUE 
APOSTILAS FEITAS 

PARA CRIANÇAS DE 
4 ANOS CONTENHAM 
ALGUM ESTÍMULO AO 

CONSUMO" 

Acho que é por isso que alguns co
legas meus se negam a usar a ex
pressão Marketing Educacional e 
adotam a nomenclatura "Marketing 
para Instituições de Ensino". Faz 
sentido. Senão, vejamos: Marketing 
Esportivo usa o esporte para fazer 
marketing de algum produto. Foi o 
que a dita apostila fez. Usou uma 
ferramenta pedagógica para vender 
refrigerante e sanduíche. Isso eu sou 
contra. Porque o ENSINO não po-

de ser usado para nada que não se
ja educar. 

Sou a favor do Marketing 
Educacional no sentido de usar 
Marketing para a escola, e não o 
contrário. Sou a favor do Marketing 
Educacional melhorando a relação 
entre instituições, professores, alu
nos e pais. Sou a favor do Marketing 
Educacional pertinente. Sou a favor 
das instituições educacionais usa
rem as redes sociais. Sou a favor 
da Universidade de Uberaba con
tratar alguém da estatura do Jair 
Rodrigues para fazer um show no 
domingo de manhã para os alunos 
do campus, de graça. Sou a favor 
das Faculdades Oswaldo Cruz gasta
rem dinheiro para produzir um bai-
ta vídeo em homenagem ao Dia do 
Professor. Sou a favor da Faculdade 
Drummond criar mecanismos para 
facilitar o acesso de pessoas de bai
xa renda ao ensino superior. Sou a 
favor de qualquer escola anunciar 
no horário nobre da TV. Serei sem
pre a favor das escolas anunciarem. 
Mas jamais serei a favor de alguém 
anunciando numa apostila. Porque 
educação é algo sagrado. E a nossa 
única chance de melhorar o mun
do. 
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