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Maria Bernadeth Abreu Marques l 

Sumário: 1. Introdução; 2. Uma análise de conjuntura da década de 90; 3. Visão 
e Missão das organizações públicas: o caso das instituições escolares; 4. O 
marketing e a educação pública do Estado do Rio de Janeiro: fonnas alternativas 
de ensino; 5. Em debate: o poder na educação versus o poder da educação; 6 . 
Considerações finais; 7. Referências bibliográficas . 

Este artigo analisa o atual sistema educacional do Estado do Rio de Janeiro sob a 
perspectiva da missão das organizações públicas. Orientado por uma visão 
direcionada ao cliente, o diagnóstico enfatiza o poder da educação. Na 
conclusão, destaca a importância da educação e a contribuição do marketing 
para a efetiva redemocratização do país . 

This article analyses the Rio de Janeiro educational system regarding the public 
sector organization' s goals. By focusing on the client, the diagnosis emphasizes 
the power of education. In the conclusion highlights the importance of education 
and the marketing contribution to the effective country's democratization . 

1 Professora pública do Estado do Rio de Janeiro. Graduada em Letras pela UFF. Pós-Graduada em Educação. 
Concluindo dissertação do Curso de Mestrado em Administração Pública pela EBAP- FGV. em 1999. 
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A proposta deste trabalho é avaliar em que aspectos os preceitos de Marketing 
poderiam contribuir para a melhoria dos resultados, na área de Educação, tendo 
como foco as instituições públicas, de primeiro e segundo graus, no Estado do 
Rio de Janeiro. A idéia é tomar como base uma escola de grande porte, 
localizada no município de Niterói, próxima a comunidades carentes, vítimas da 
crescente violência urbana . 

Os serviços públicos, entre eles a educação, devem utilizar com especial atenção 
os conceitos de Marketing de Serviços ( Cobra e Zwarg, 1986.), na medida em 
que o monopólio, em alguns setores, não lhes confere um privilégio, mas sim 
um desafio de substituir nas análises de marketing o concorrente pelo usuário, 
que exige do serviço qualidade, eficiência e eficácia. 

O propósito é fazer esta ligação das políticas públicas, na área de educação, e 
sua preocupação com o atendimento das necessidades do cliente, além de 
destacar o distanciamento, ou a completa ausência, dos objetivos próprios de 
marketing, dentro das organizações públicas, principalmente das instituições de 
ensino público . 

Inicialmente, o marketing era conceituado como um elemento alavancador de 
mercado e estava ligado a negócios e lucro. Mais recentemente o conceito 
ampliou-se, em virtude da crescente preocupação do marketing com a qualidade 
dos serviços ou produtos e a satisfação do cliente . 

Assim considerado, concluímos que o descompromisso das organizações, sem 
fins lucrativos, com o marketing tem sido um fator negativo, indicando uma 
não-responsabilidade com a qualidade dos serviços prestados e com a satisfação 
do cliente . 

Segundo Kotler e Fox (1994 ), as críticas comuns da escola pública, 
considerando os baixos padrões, os currículos fracos e a disciplina complacente, 
levaram a estudos nacionais exigindo reforma educacional. Eles acrescentam 
que atitudes públicas, como a pesquisa Gallup, em 1984, sobre educação 
constatou que 42% dos pais consideravam a escola boa, com conceitos A ou B . 
Outra pesquisa nacional constatou que três quartos dos pais avaliavam os 
professores de seus filhos como bons ou excelentes. Entretanto, estudos 
posteriores têm revelado dados menos otimistas . 



... 
-., 
., 
., 

., 

.. 

., -
... 

-., 
., .. 
., 
., .. 
., 
., 
., 

., .. 

., 

., 

., .. 

., .. 

., 

., 

No mês de outubro, o JB (08/10/98) destaca manchete denunciando o 
crescimento do abandono escolar no Rio. Os dados estatísticos mostram o 
Estado do Rio em uma posição de desvantagem com relação a muitos estados 
brasileiros, inclusive aqueles reconhecidamente pobres como Piauí, Ceará e 
Espírito Santo . 

O jornal O Globo ( 26111198 ) traz a manchete "Avaliação mostra ensino ruim 
em todo o país". Segundo a reportagem as notas continuam, de maneira geral, 
nos mesmos níveis baixos de antes. Não poderia, de fato, ser diferente. Os 
professores estão abandonando a profissão em função dos baixos salários, do 
desprestígio da comunidade e da falta de motivação dos alunos. Sem bons 
profissionais a escola perde credibilidade e estimula a evasão . 

Ainda em novembro, O GLOBO (24111198) traz a manchete: "País gasta pouco 
no ensino fundamental", enquanto no dia 29, a coluna de Elio Gaspari declara 
que "O ensino foi bem, na propaganda". Nesse mesmo dia, aparece a denúncia 
contra a exploração do trabalho infantil no Estado do Rio. Como podemos 
observar, as informações nem sempre são coerentes, os dados estatísticos não 
são totalmente confiáveis, mas começa a surgir no cenário do país um pouco 
mais de transparência com relação aos resultados das ações dos governos . 

Se compararmos o quadro descrito a respeito do sistema educacional norte
americano, podemos observar algumas semelhanças, exceto no que diz respeito 
às pesquisas realizadas com o objetivo de detectar os fatores positivos e 
negativos e, sobretudo, às atitudes e medidas resultantes desse diagnóstico . 

O tema "educação", no Brasil, perde muito em originalidade, considerando o 
número de trabalhos publicados. Em contraposição, o assunto será sempre atual 
e relevante, considerando a fragilidade desse processo em nossa sociedade. Na 
verdade, esta área carece de um bom diagnóstico, de uma avaliação verdadeira e 
sem máscaras, com o objetivo de encontrar os focos estranguladores, os "nós 
górdios", como já comentou a nossa ex Secretária Estadual de Educação, Ana 
Galheigo . 

Para acreditar na seriedade de uma política pública, a nível nacional, estadual ou 
municipal, seria preciso haver um compromisso ético por parte das organizações 
públicas e uma exigência sem tréguas por parte dos cidadãos. Como díria 
Leonardo Boff ( 1997 ) " ... a mudança da sociedade obedece à seguinte lógica: 
primeiro mudar as mentalidades, os sentimentos e os corações de cada ator 
social e as demais mudanças sociais se seguem automaticamente." 



-
-.. .. .. 
.., .. .. .. .. .. .. 
.. 
.. .. -.. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. -.. 
.. 

.. 

.. -

o município de Niterói orgulha-se de dizer que sua rede de escolas está bem 
aparelhada para garantir um ensino de boa qualidade. Os professores são 
capacitados continuadamente e a aprovação dos alunos e de suas famílias mostra 
satisfação com o trabalho realizado nas escolas municipais. Tudo indica que 
existe, por parte dos órgãos competentes, uma preocupação com o seu cliente
aluno. Como explicar o fato de que as escolas localizadas no mesmo município, 
mas administradas pelo estado, estejam em condições tão piores? 

Fazer uma revisão na organização pública - a escola - é como procurar conhecer 
a visão e a missão dessa organização, tendo em vista a qualidade dos serviços 
prestados a seus clientes: os estudantes. Para realizar esta tarefa, a organização 
deverá ter uma orientação. Ou seja, deve saber onde está, como está e onde e 
como deseja estar num futuro mais ou menos próximo. Vejamos: 

.. Assim. o papel da missão é fornecer aos empregados. clientes e a outras organizações com as 
quais a empresa interage. uma identidade e um claro direcionamento de onde a empresa está e em 
qual sentido ele pretende e pode crescer. E inclui ainda a necessidade de : 

• uma definição clara. flexível e abrangente de qual(is) é(sào) o(s) seniço(s) da empresa: 
• uma definição genérica das necessidades dos clientes: 
• uma definição dos mercados a serem atendidos: 
• uma definição da tecnologia a ser utilizada hoje e no futuro: 
• uma definição do nível de oferta de seniços e de sua estrutura de distribuição: 
• uma avaliação da competência da empresa e suas \'antagens competiti\'as e limitações . 
• significado dessas definições implica entender a empresa e as suas negociações com o meio 

ambiente'" ( Cobra. Zwarg. 1986. pp 3~-5 ) 

O grande desafio a ser enfrentado no Brasil, e ainda mais no Estado do Rio de 
Janeiro, onde o ranço de "corte" impede gestos de humildade e de 
reconhecimento do fracasso administrativo, é exatamente a atitude simples e 
tácita de estabelecer a priori as regras do jogo a ser iniciado. Sem meta, sem o 
conhecimento prático dos especialistas, que planejam sem conhecer o cliente e 
os atores envolvidos no trabalho cuja missão é atingir goals , a falta de 
congruência levará à dispersão e ao enfraquecimento. Saindo da metáfora, a 
grande realidade das escolas é o total desconhecimento de sua missão, da visão 
da organização pública, da existência de um cliente que tem o direito 
constitucional a uma educação que lhe permita as mesmas oportunidades dos 
clientes da concorrência - a escola particular . 

"Uma orientação de marketing ( Kotler, Fox, 1994 ) pressupõe que a principal 
tarefa da instituição é determinar as necessidades e os desejos do mercado-alvo e 
satisfazê-los através do projeto ... e serviços apropriados e competitivamente 
viáveis." 
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Apontar os "focos" de mais fragilidade nas políticas públicas educacionais é 
abordar um tema amplo demais, para os propósitos deste artigo. A tentativa, 
portanto, é focalizar o cenário do Estado do Rio de Janeiro, de onde pude e 
posso extrair minha experiência e observações diárias e analisar se existe ou não 
um planejamento estratégico de marketing de serviços, com vistas à satisfação 
das necessidades dos clientes - os alunos . 

Não se observa no país uma preocupação legítima com a questão da educação . 
Governos anunciam reformas, prometem recursos e verbas, divulgam aumentos 
salariais para os professores, usam a mídia para mostrar casos de exceção como 
se fosse regra. Com a maioria da população crédula e ingênua, sem o hábito de 
questionar e verificar a veracidade dos fatos, a enganação serve como um ópio e 
uma nova forma de controle social. O cidadão não é mais escravizado e 
acorrentado. Agora ele mesmo é sujeito de sua prisão e a aceita livremente, 
porque se deixa convencer pelo discurso ideológico transmitido pelas telas 
coloridas. Por incrível que pareça, vivem-se aqui, no início do ano 2000, as 
trevas da Idade Média. Faltando saneamento básico e educação, até mesmo nos 
grandes centros urbanos, o Brasil não pode sonhar como uma globalização 
benéfica . 

Faith Popcorn foi chamada pela revista Fortune de "Nostradamus do 
Marketing", em função de suas previsões de tendências e mudanças: 

"Para entender uma sociedade. aprenda sobre ela como se fosse uma criança: o condicionamento 
dos primeiros anos. a escola. as regras de conduta. as lições básicas da inIancia. Para entender o 
futuro de uma sociedade. ouça as perguntas que então as crianças farão. Veja as preocupações das 
crianças hoje em dia. É uma geração que tenho chamado de Crianças Sobreviventes - pois 
sobre"iver é sua principal preocupação. No extremo mais pobre e trágico do espectro social 
encontram-se as crianças que são realmente forçadas a lutar apenas JXlra sobre\<iver ..... ( Popcorn. 
1994. p. 79.) 

O futuro é O amanhã para o qual todos nós vivemos. Cada vez mais, cientistas, 
antropólogos, políticos, empresários, sociólogos e cidadãos comuns preocupam
se com o futuro do planeta e da humanidade. Estamos vivendo o acordar das 
consciências ecológicas e humanistas, num mundo aparentemente globalizado .. 
E quem será o homem do futuro? Um robô? 
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Para que a humanidade sobreviva neste planeta, é preciso, mais do que nunca, 
olhar as crianças, olhar para as crianças e aprender a olhar dentro de suas 
cabecinhas. Quem está fazendo isto ? Quais as políticas públicas efetivas 
direcionadas à saúde mental, social , fisica e cultural de nossos homens do 
amanhã? Vamos continuar coniventes com o grande domador de ações 
criativas e do pensamento reflexivo ? A TV , o videogame, e os grandes 
espetáculos hollywoodianos amansam o homem do futuro em confortáveis 
poltronas. Quem os sacudirá ? 

Não se pode mais postergar o problema da educação, da capacitação do ser 
humano como o ser capital deste planeta. Permitir que os meios de comunicação 
invadam as residências - plantando nos cérebros em formação a ideologia do 
herói que vence a violência com a violência, da tecnologia que subjuga e 
substitui a inteligência humana, da robótica que robotiza o comportamento de 
toda a população planetária e mata as diferentes culturas - é uma forma de abrir 
mão do direito à individualidade. O proletariado do passado transforma-se em 
massa com um ship pré-programado enxertado em suas cabeças. As 
organizações públicas, governamentais ou não, já sofrem as pressões e 
conseqüências desse fenômeno e começam a pensar em reformas estruturais . 

. .... Jnulatinamente. o setor público começa a se sensibilizar para adotar a força do marketing em 
suas atividades. E isso surge como decorrência dos desafios ambientais que começam a agir sobre 
seus negócios. A democratização do País. a conscientização dos direitos do cidadão enquanto 
consumidor. a emergência da classe política do Pais. constituem-se. entre outros. fiscais das 
empresas de seniços públicos C .. ) É o marketing emergente mostrando a força de suas 
ferramentas a seniço das empresas públicas." ( Cobra e Zwarg. 1986. p. 212 ) 

O nível de reivindicação deve tomar-se cada dia mais intenso e, por questão de 
preservação, o governo e suas elites terão de repensar sua visão de futuro e sua 
missão política. A redemocratização tardia e retardatária virá por bem ou por 
mal, dependendo da seriedade da estratégia adotada para o planejamento na área 
de educação. É preciso ter a sabedoria de compreender os sintomas da doença 
social: os conflitos, a violência, a corrupção e a insatisfação cada vez maior com 
a política e a prática oportunista que vigoram no país 

Mesmo considerando, com a irreverência de Nélson Rodrigues, que "toda 
unanimidade é burra", ainda assim é preciso não perder de vista que ela não é 
tola, míope ou cega. Não dominando a leitura e a escrita, muitos são sábios por 
natureza e bem espertos quanto a seus interesses. É preciso não acreditar 
eternamente que o brasleiro é um povo manso e cordial. 
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o objetivo do artigo é demonstrar que o setor público não pode ficar atrás do 
setor privado. Deve, mesmo com atraso, explorar melhor os preceitos do 
marketing, levando em consideração as relações de troca mutuamente benéficas, 
os processos de comunicação e o aspecto da responsabilidade com o cliente e 
com a qualidade dos serviços prestados . 

Kotler e Fox ( 1994 ) afirmam que as instituições que se baseiam em seus 
programas e falham no entendimento das necessidades dos alunos sofrem de 
"miopia de marketing". Eles alegam que as instituições ficam tão deslumbradas 
com seus programas que perdem a visão do que seus alunos e outros públicos 
necessitam ou necessitarão no futuro. "Marketing existe quando pessoas 
decidem sati.sjàzer suas necessidades e desejos através de troca . .. 

Essa idéia de troca acaba sendo a mesma idéia de motivação. O aluno, para 
permanecer na escola, deveria ( se tivesse esta liberdade) perguntar-se: Esta 
escola é a melhor que conheço? Atende às minhas necessidades presentes e 
futuras? É agradável e instiga o meu pensamento crítico e reflexivo? Tem 
professores competentes, que respeitam a individualidade do aluno? O que 
aprendo aqui facilitará minha vida na sociedade e minha ascensão profissional? 
Serei um cidadão mais consciente de meus direitos e deveres? Então, serei seu 
cliente em troca de seus bons serviços . 

"Tenho dezesseis anos e ainda não consegui entender bem os governantes deste país em que nasci. 
O governo afIrma que não quer ver criança fora da escola. que lugar de criança é na sala de aula . 
No entanto. venho tentando. sem êxito uma vaga em colégio da rede pública para cursar o I o ano 
do Segundo Grau. Assim como eu. deve haver centenas de crianças e adolescentes sem estudar ... ·· 
( Fábio Alves Cristino. 12/03 Rio. Publicado na seção Carta dos Leitores - O Globo. 23/03/99 ) 

Se um jovem escreve a um jornal denunciando a falta de vagas, e toda a 
sociedade sabe que esta é uma realidade no estado, então fica distante o sonho 
de se pensar no aluno como cliente de um serviço público. Aqui não se pode 
escolher, não há trocas, há apenas a aceitação humilde do que consegue. A troca 
se efetivaria com beneficios para as partes envolvidas. Não existe escola sem 
alunos, não existe professores sem escolas. O país continuará dependente e 
submisso economicamente, sem bons professores, sem boas escolas e alunos que 
saibam fazer escolhas corretas. O compromisso de todos precisa estar conectado 
em uma rede de trocas e de qualidade. 
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2. Uma análise de conjuntura da década de 90 

Segundo Fiori ( 1993 ) , o Brasil não havia abandonado de todo o ideário 
desenvolvimentista, no final dos anos oitenta mas, em função do endividamento 
externo e da transição democrática, observou-se uma situação de 
ingovernabilidade: 

··Com o mesmo atraso das idéias neoliberais. desembarcou entre nós. no final dos anos 80. o tema 
da governabilidade. Associada imeditamente à impotência dos governos frente à inflação . 
adquirilL logo depois da promulgação da Constituição de 1988. o conteúdo estratégico combinado 
das teses de Huntington: e Buchanan·'. Em duas palanas: a ingovernabilidade brasileira seria 
resultado de um excesso de demandas sociais reconhecidas pela nova Constituição e da resistência 
à implementação das reformas neoliberais capazes de devolver estabilidade e crescimento à 
economia brasileira"· (Fiori. p. ) 

Nesse contexto, no início da década de noventa, têm inquestionável aceitação no 
meio político e econômico as idéias do liberalismo, que ressurge com força no 
cenário internacional. Reformas estruturais passam a entrar na pauta política . 

A abertura da economia chega com o objetivo de modernizar o Estado, coloca as 
privatizações na agenda política brasileira, aproveitando um momento em que a 
aceitação popular legitimava as idéias do neoliberalismo postas em prática a 
partir do governo Collor. 

A social democracia passa a ser a causa de todos os males do Brasil. A 
Constituição cidadã é morta antes mesmo de nascer - resultou, afirmam agora, 
de um desvario político-partidário e de uma demagogia bem sucedida dos 
lobbies atuantes junto aos Constituintes . 

As atitudes políticas prosseguem mais inCISIvas, voltadas para os planos de 
estabilização econômica. Equipes de economistas bem conceituados e titulados 
habitam o olimpo - é a deificação da lei de mercado e do líder carismático que 
iria acabar com a inflação e com a estagnação econômica. A política de 
implementação do Plano Collor agrava o desequilíbrio institucional do país e 
reduz a possibilidade de êxito do programa governamental. 

.. O Brasil não pode mais crescer endividando-se, pois as regras internacionais 

.. mudaram. O momento é de recessão mundial e cada país precisa controlar sua 

.. moeda, seu desequilíbrio comercial e entrar competitivamente na economia de 

.. mercado e globalizada . .. .. .. 
--.. -.. .. 

: Samuel Huntington. a partir de 1965. capitaneou esta re\"Íravolta. deslocando o eixo temático acadêmico da 
··construção democrática·· para a ··estabilidade política·· e preservação da ordem. 
3 Buchanan. em 1980. foi quem melhor sintetizou a nova agenda da governabilidade: ·'limitar \igorosamente o 
número de ati\idades ainda submetidas ao poder regulador dos estados.·· 
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A palavra globalização não pode ser entendida como uma nova forma de 
controle social, um novo imperialismo. Aproveitando a rapidez das informações 
e das mudanças, transforma-se a grandeza territorial em cobiçado mercado de 
consumo e, com o acordo do Mercosul mostra-se ao mundo que o hemisfério 
sul não pretende alimentar mais os seus colonizadores e algozes. A hora é de 
sair do subdesenvolvimento e da dependência econômica. Globalizar significa, 
para a América Latina, unificar forças para sair da exclusão . 

Neste clima de abertura política, os sindicatos crescem em autonomia e poder de 
negociação. Greves se sucedem, surgem novas asssociações de bairro, de credo, 
de raça e diversas camadas sociais começam a discutir e reivindicar seus 
direitos. O país muda, em parte, seu antigo perfil. 

"A emergência dos movimentos populares em luta contra o autoritarismo produziu. no entanto. 
uma nova etapa de liberalização dos Estados nacionais que revelam e desafiam o processo de 
transnacionalização capitalista. A luta pela democracia passa pela reconquistados Estados 
nacionais e por uma nova articulação da economia e da política a nível mundial. ( ... ) A resignação 
é um dos mecanismos mais eficientes de controle social porque ele se estabelece no interior. na 
subjetiúdade do próprio sujeito social. seja ele indi\íduo ou classe social.'· (Souza 1984. p. 35.) 

A professora Ana Maria Campos escreve um artigo demonstrando a dificuldade 
de traduzir para o Português a palavra accountability , ou mesmo de encontrar 
uma palavra que contivesse um sentido mais aproximado: 

"desisti da idéia de tradução e me concentrei no significado. Ao longo dos anos fui entendendo que 
faltava aos brasileiros não precisamente a pala\Ta ausente na linguagem comum como nos 
dicionários. Na \·erdade. o que nos falta é o próprio conceito. razão pela qual nào dispomos da 
palavra em nosso vocabulário (... ) por que as pessoas são tão complacentes? Por que nào têm 
consciência de seus direitos como contribuintes? Que explica o distanciamento do órgão público 
das necessidades de sua clientela? Por que os servidores públicos se consideram empregados de 
seus chefes e nào dos cidadãos? Por que os brasileiros se comportam como tutelados ... ( Campos. 
1990. p. 10. ) 

Assim, assistimos ao fim da década de 90, ao pouso da nave espacial Pathfinder, 
em solo de Marte, à inesperada crise econômica do Leste Asiático, a mais uma 
ameaça de ataque militar americano ao Iraque, à formação de blocos 
econômicos que, na verdade, tentam proteger-se contra a ideologia de domínio 
da grande nação hegemônica do mundo atual. Vivemos uma nova ordem 
mundial. A globalização é mais do que um fenômeno de quebra de fronteiras 
geográficas e políticas, é uma teoria econômica centrada no mercado e que se 
transforma no grande dragão do novo milênio. O mundo perde as suas antigas 
fronteiras, derrubadas com os muros de Berlim, mas os avanços científico , 
tecnológico e econômico não deixam de pertencer às superpotências . 
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Estaria nascendo uma consciência mundial disposta a globalizar a mlsena, a 
falta de educação e saneamento, a destruição do meio ambiente, a distribuição 
perversa de renda e de poder? Estamos criando uma sociedade solidária que se 
vê finalmente como uma só, percebendo que o "lixo" do vizinho atrai moscas e 
insetos para seu próprio quintal ? 

Lembrando, mais uma vez, a professora Ana Maria Campos, a palavra 
globalização, já traduzida ou aportuguesada, está associada a uma nova forma de 
dominação econômica, a desemprego, a liberalismo, a descompromisso social, à 
liberação da economia de mercado, ao governo de Fernando Henrique Cardoso . 

A crise econômica do Estado brasileiro não consegue esconder uma dívida 
agigantada nos últimos anos do governo FHC. As necessidades de um ajuste 
fiscal, de reformas previdenciária, administrativas, tributárias, e política são, 
agora, exigências do FMI, a quem tivemos novamente de recorrer, após a última 
crise cambial. A moeda perde a credibilidade interna e internacional. O governo 
perde prestígio. O esforço para conter o "abalo" consegue unificar 
temporariamente as diferentes forças políticas . 

Em sua proposta de governo, o presidente destaca: 

"É preciso. agora. dar um salto adiante. no sentido de uma administração pública que chamaria de 
"gerencial"" . baseada em conceitos atuais de administração e eficiência. voltada para o controle 
dos resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão. que. numa sociedade democrática 
é quem dá legitinúdade às instituições e que. portanto. se torna "cliente pri\ilegiado" dos scniços 
prestados pelo Estado." (Cardoso. 1995. p. 10. ) 

O Presidente FHC conhece profundamente a sociedade e a economia nacional, 
assim como de toda a América Latina. Consegue manter boas relações 
diplomáticas com o mundo inteiro, tem o apoio de grande parte da Câmara e do 
Senado e ainda tem um pouco da confiança popular. Sem dúvida, seria um líder 
preparado para comandar o país na travessia do milênio, como um comandante 
que sabe onde está, sabe onde reside o perigo, mas planeja estrategicamente o 
percurso a seguir, de modo a conduzir a nação a um novo estágio de sua história. 

Ainda resta aos políticos um poder maior que o das grandes empresas, portanto é 
preciso agir rápido, tomando o povo mais forte e consciente. É preciso enfrentar 
um tempo de perigosas turbulências, agravadas pelo desemprego crescente e um 
futuro sem perspectivas para os incompetentes. E competência é resultado de 
boa educação. 
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Observemos com atenção a reflexão feita por Galbraith, há mais de dez anos: 

"Dissimulado de maneira similar pela mística do mercado e da soberania do consumidor é o poder 
das grandes empresas para determinarem ou influenciarem os preços e os custos. subornarem ou 
subjugarem políticos e manipularem as reações do consumidor. Mas. ao final. torna-se visível que 
as organizações realmente influenciam o governo. dobram-no. e com ele o povo. à sua vontade e 
aspirações." (Galbraitlt 1984. p.p. 12-13. ) 

3. Visão e Missão das organizações públicas 
escolares 

o caso das instituições 

Theodore Levitt( 1960 ) escreve um artigo que se torna famoso e respeitado 
porque leva as organizações a repensarem o seu papel, citando exemplos de 
empresas que aproveitaram as oportunidades, enquanto outras tornaram-se 
"míopes", deixando de ver o momento da mudança de objetivo traçar o que seria 
a visão da empresa. Com relação ao marketing, ele comenta: "' ... o marketing 
preocupa-se com a idéia de satisfazer às necessidades do cliente ... " 

O caso brasileiro, na área de educação, tem uma característica muito apelativa 
como promessa eleitoreira. O inconsciente coletivo percebe que sua libertação 
cidadã depende potencialmente da educação e os políticos têm usado o tema 
como plataforma eleitoral. Não há campanha política sem que a prioridade em 
saúde e educação sejam destacadas. Mesmo em regiões distantes, onde as 
pessoas estavam mais alienadas, a consciência da necessidade de melhorias 
nestas duas áreas é reconhecida e desejada pelos eleitores. Os candidatos 
aproveitam-se do tema mas, na prática, a miopia dos governos tem sido uma 
constante. Negam-se a perceber as mudanças do mundo. E como diria o 
Professor Paulo Motta: 

"A definição da missão socioeconômica ou a visão clara do propósito final da organização tem 
sido considerada na moderna teoria gerencial. como um ponto inicial de toda a atividade de 
planejamento. Além disso. a lealdade e o comprometimento com essa missão são continuamente 
ressaltados como fatores fundamentais para a formulação e gerência de programas internos. ( ... ) O 
apelo à lealdade e à missão torna-se o fator de coesão ou agregação entre os membros da 
organização." (Motta 1979. p. 9 ) 

Como já foi dito anteriormente, as organizações públicas estão, ainda, sendo 
administradas de forma burocrática e autoritária, sem uma visão estabelecida a 
priori e sem uma missão comungada por seus executores, que seja norteadora de 
atitudes e objetivos definidos e possíveis de serem avaliados a posteriori. 
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A Escola, enquanto uma instituição pública, é um dos amargos exemplos dessa 
falta de direcionamento. Se não há uma visão que defina o que se busca alcançar 
e sem uma missão assumida por todos os membros envolvidos na tarefa, não 
pode haver compromisso e lealdade. Sem coesão e respeito às necessidades dos 
clientes, conhecidas mais de perto por professores do que por burocratas, não há 
fé ou esperança, não há empenho. E se não há respeito pelos "clientes internos" , 
que são os agentes diretos do processo a ser realizado nas escolas, então as 
promessas de reformas morrerão no blá-blá-blá dos discursos políticos. 

A Professora Célia Frazão Linhares escreve um livro, A Escola e seus 
Profissionais - tradições e contradições, que é um verdadeiro mergulho na 
realidade das escolas brasileiras, sobretudo no sentimento dos profissionais da 
área de educação. É um retrato em preto e branco do trajeto sofrido por 
professores e alunos, destacadamente do Estado do Rio de Janeiro, desde a 
Constituição Imperial de 1824, quando a educação primária foi declarada como 
gratuita e aberta a todos os cidadãos (art. 179). Palavras da professora: 

··Quais as funções novas a serem pedidas ao novo professor. novo orientador. novo supenisor. 
novo administrador. em nome da escola necessária reclamada pelas classes majoritárias da 
sociedade brasileira ? É preciso não nos limitarmos a descartar funções em face dos resíduos que 
elas incorporam pelos transplantes e fixações das classes elitizadas da nossa sociedade. É 
imprescindível modelá-las com instrumentos que permitam adequá-las ao que é hoje a nossa 
realidade. mas. sobretudo. impregná-las de sentido sob a mira do que queremos fazer dessa mesma 
realidade escolar e social." (Linhares. 1997. p. 105.) 

" Impregná-las de sentido" talvez seja a palavra-chave do processo educacional 
de hoje. Nada tem sentido na escola onde eu trabalho: há muitos professores 
competentes e responsáveis que ainda esperam o grande milagre. Há também os 
incompetentes ( até porque competência custa caro ) e apáticos, que 
desconhecem o trabalho a ser feito em uma escola falida e sem recursos . 

Os currículos e programas são freqüentemente refeitos, reescritos, 
reapresentados com um apelo cada vez mais forte. Os livros didáticos ( que 
finalmente chegam no início do ano ) são preparados para os alunos das escolas 
particulares, estimulados a engolir todo aquele conhecimento com vistas ao 
vestibular. Nosso aluno não encontra sentido prático em grande parte dos 
conteúdos, além do fato de não conseguirem assimilar tal volume conteudístico. 
Servem, esses livros, mais como estímulo à acomodação docente do que ao 
desenvolvimento crítico e reflexivo do aluno. E o pior: as escolas não são 
consultadas sobre suas reais necessidades . 
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Acabaram com as funções do orientador pedagógico e educacional, do 
supervisor de disciplina e de outros cargos importantes para um trabalho efetivo 
da escola. Outras funções de igual importância, como a de Bibliotecária e de 
instrumentadora de vídeos também foram pelo "ralo" da reengenharia , que 
destrói, implodindo os alicerces de uma instituição que já foi mais forte . 

Nos dois últimos anos, verdade seja dita, as escolas têm sido pintadas, algumas 
salas têm recebido ventilador de teto, enfim uma "'verbazinha" do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério ( FUNDEF), que tem atenuado o aspecto de abandono das escolas. 
Mas o salário dos professores, no Estado do Rio de Janeiro, continua miserável. 
Professores com mestrado e mais de 20 anos de serviço continuam tendo 
vencimentos que não chegam a dois salários mínimos. Em lugar de aumentos 
salariais, criam-se "abonos", que mascaram a realidade . 

Ultimamente existe na literatura relatos de experiências bem sucedidas em 
Minas Gerais, no Paraná, até mesmo em municípios recém emancipados do 
Ceará, mas no Estado do Rio de Janeiro sabe-se apenas do Projeto CIEPS 
e da recente propaganda veiculada mostrando o complexo escolar de Quintino. 
Não existem confiáveis avaliações dessas experiências no estado, sabe-se apenas 
que os índices de repetência e evasão são escandalosos. Uma escola de 
qualidade, que respeite os clientes interno e externo, não é parte do que os 
governos, até agora, incluíram na sua visão institucional. 

A verdade é que no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação não 
mostra vontade política de transformar em verde de esperança, o quadro negro 
de vergonha .. Professores e alunos são ignorados pelo governo, que não revelou, 
ainda, uma visão de futuro, muito menos noção da missão que deveria efetivar. 
Com a recente posse do novo governador e de sua equipe de trabalho, aguarda
se, no campo da educação, uma nova prática, onde a miopia dos governos deixe 
de ser uma constante. 

É fundamental que se tenha um projeto de educação pública voltado ao 
atendimento das necessidades das classes marginalizadas. A mobilização dos 
atores sociais no sentido de conter a evasão e a repetição sistêmicas é um 
imperativo do atual momento histórico. Um bom diagnóstico precisa ser feito 
para reconhecer as causas do desestímulo e da desmotivação de professores e 
alunos. É preciso deixar claro o compromisso do governo, no sentido de 
potencializar o homem do futuro, tornando-o sujeito e ator de sua própria 
transformação. Esta deveria ser a verdadeira missão da instituição escolar. 
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"Acreditamos que as instituições educacionais devem ser engajadas no planejamento formal de 
dois tipos. o estratégico e o tático. O planejamento estratégico de marketing responde à pergunta: 
"Cono esta instituição pode operar melhor. definidos suas metas e recursos e as oportunidades 
mutantes T O segundo tipo. planejamento tático de marketing, decorre do plano estratégico e 
orienta a execução da estratégia." (Kotler e Fox. 1994. p. 97. ) 

Quem vive dentro das escolas públicas sabe, na verdade, que ela é um engodo 
social. É um espaço de aparência triste, em geral antigo e abandonado, com 
grades que mais lembram um quartel ou presídio ( protegem contra a invasão da 
violência e estimulam a evasão do estudante ), destruído pelo tempo , pela 
omissão e pela ação inescrupulosa de vândalos, alguns dos seus próprios alunos . 

Em plena era da robótica, da forte influência dos meios de comunicação e dos 
grandes espetáculos coloridos da televisão, do cinema e dos videogames, a 
escola toma-se um ambiente pré-histórico, um museu, ou pior ainda, um '"brexó" 
de quinquilharias sem uso . 

A pobreza generalizada de seus equipamentos ultrapassados, o abandono das 
bibiotecas mofadas por falta de uso, a falta de motivação no cumprimento de 
programas impostos de fonna homogênea a alunos e turmas heterogêneas, a 
cabeça baixa dos professores chamados já pela imprensa de '"bamabés da 
educação", enfim, o conjunto de fatores é a imagem de um filme de terror. E a 
sociedade não se preocupa com isso. Afinal, quem tem algum recurso foge para 
as escolas particulares. Aos pobres, ao "'povão" e aos excluídos resta a 
estagnação e o confonnismo. Afinal como aprender a ser cidadão? 

o país está todo "míope"; ou ainda pior, está cego de tanto olhar para o brilho 
alheio. E, como dizem, o pior dos cegos é aquele que não quer ver a realidade . 

4. O Marketing e a Educação Pública: formas alternativas de ensino 

Philip Kotler e Eduardo Roberto ( 1992 ) escreveram um livro sobre marketing 
social mostrando como as organizações dedicadas à mudança social podem usar 
seus recursos com muito mais eficiência e eficácia e obtendo melhores 
resultados. A Educação Pública é um serviço social por excelência e, portanto, 
vale a pena destacar alguns trechos : 
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"Afirmou-se antes que o marketing social representa wn avanço em relação às estratégias de 
mudança social tradicionais. Muitas dessas estratégias tradicionais empregavam somente 
propaganda, em vez de investigar as necessidades dos clientes e conswnidores. para projetar 
campanhas a elas adaptadas. O marketing social gira em tomo do conhecimento adquirido através 
das práticas empresariais: o estabelecimento de objetivos mensuráveis. pesquisa sobre as 
necessidades humanas, o direcionamento de produtos (. .. ) e a constante vigilância de alterações no 
meio ambiente e a capacidade de se adaptar à mudança." ( Kotler e Roberto. 1992, p. 27. ) 

o mundo inteiro passa por transfonnações com vistas a uma melhoria na 
qualidade de vida. Diversas experiências de casos de parceria entre escolas e 
empresas são relatadas por Donald Hirsch sob a responsabilidade do secretário 
Geral do Centro de Pesquisa e Inovação Educacional ( CERI ). Vários países 
membros do Organization for Economic Co-Operation and Development 
( OECD ) estão empenhados em estabelecer uma ligação funcional entre a 
escola e as empresas. O livro foi publicado em Paris, em 1992, e analisa dois 
aspectos da parceria: O que as leva a trabalhar bem e que espécie de impacto 
elas provocam na educação das pessoas e nas empresas. O livro destaca algumas 
opiniões de alunos, professores, funcionários. Há sempre um conceito positivo, 
como : "Education and business are each one an island. We have now built 
ferries to move between them" .- "I think tt is helping to rebuild the confidence 
of young people. " 

O Brasil já tem algumas experiências com parcerias com o SENAI, O SESI, O 
Telecurso 2000 , a TV Educativa e, mais recentemente a TV Escola, que é um 
programa da Secretaria de Educação A Distância(SEED), destinado a formar, 
aperfeiçoar e valorizar os professores, melhorando a qualidade de ensino na 
escola pública. Também surge o Canal Futura, uma parceria com o CNI, SESI, 
SENAI, IEL, FIESP, CIRJ, FIRJAN, SEBRAE, patrocinado por grandes 
empresas como a Fundação Roberto Marinho, a Fundação Bradesco, Instituto 
Ayrton Senna etc. 

Tomando por base os periódicos da TV Escola e do Futura, pode-se perceber 
que ações começam a acontecer, tanto no nível federal quanto no privado. É 
bem verdade que, para os alunos, a novidade chegou apenas em forma de um 
grande cartaz com os horários e programas da TV Escola. É a preocupação com 
a propaganda, e não com o marketing. Não há sensibilização, há divulgação. 
Não houve pesquisa de interesse, enfim, professores e alunos não foram 
corretamente motivados para esta alternativa. Lembrando mais uma vez as 
palavras do Professor Paulo Motta (1997 ): 
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.. A experiência recente ensina cautela com propostas de imovação. projetadas de forma universal. 
descontextualizadas e pretensamente descontaminadas de \'alores culturais, Por outro lado. 
apresentar técnicas de inovação como irrecusáveis significa baixa capacidade critica inibindo-se a 
úsão e o desenvolvimento de alternativas ou de outras formas mais flexíveis de se agir." ( 
Motta. 1997. p. XIX. ) 

.. O mesmo autor dizia antes, em sua introdução, que as mudanças não são simples 
• ou fáceis, na medida em que cobra das pessoas reverter sua maneira de pensar 
- ou agir, aprender novas atitudes, o que gera medo e insegurança . .. .. .. .. -
.. 
• .. 

.. .. .. .. 
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Considerando assim, seria mais prudente esperar que tais alternativas se 
consolidem mais e que as pessoas se desamarrem de seus velhos hábitos, 
passando a usar o apoio tecnológico e o conhecimento atualizado que está a seu 
dispor. E que aprendam com os conceitos de marketing a importância do 
diagnóstico, da preocupação com o atendimento ao interesse do cliente e com a 
correta distribuição do produto. Nos dois casos citados acima, a distribuição tem 
falhado, já que grandes escolas urbanas ainda estão excluídas dessas 
alternativas, por falta de antenas adequadas ou de equipamentos básicos. Há 
falhas fundamentais, porque a miopia é crônica: 

.. A elaboração de urna "isão requer que os planejadores solicitem informações dos cidadãos a 
respeito de como querem que sua comunidade seja daqui a dez ou \inte anos, É importante que 
sejam criadas e debatidas duas ou mais alternativas amplas. Cada alternativa deve trazer consigo 
uma promessa. bem como um risco." ( Kotler. Haider e Rein. 199·t p. 97.) 

O pOVo não foi chamado a participar de debates ou de discussão a respeito do 
que necessita e do que deseja. Não se criou, na prática, um conselho ou 
assembléia popular para conhecer a vontade das pessoas. Existem diversas 
empresas especializadas em entrevistas de sondagem, de opinião, de preferência, 
mas nunca tais entrevistas sondaram a população a respeito do tipo de educação 
que desejam para seus filhos . Nunca as pessoas ficam sabendo o montante de 
verbas de que o governo dispõe para, dessa forma, estabelecerem as suas 
prioridades. O orçamento público é uma briga de porão, onde só não entra o 
povo . 

O Rio não foi sempre assim, sobretudo na área de educação. O Estado do Rio já 
foi um centro de excelência acadêmica, incluindo aí as escolas públicas de 
primeiro e segundo graus, disputadas pelas melhores famílias do país. Quem não 
se lembra dos Liceus, dos Institutos de Educação, das Escolas Técnicas? Muitos 
de nossos renomados políticos, escritores, professores, doutores e empresários 
freqüentaram as salas-de-aula das escolas públicas... E quanto orgulho havia 
nisso ~ As outras escolas eram apelidadas de PP ( pagou, passou ) . Mudou, por 
quê? 

mIUDTEC~ U,'H~I" !F\!'1'QUt: SIMDMSf' 
RJ~Wi .. ':;iO.u bcfUi.lD V1R~ 
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Ora, porque os alunos pobres começaram a entrar nas escolas. Bastou uma 
brecha de democratização para o povo ocupar espaços em todas as escolas 
públicas, inclusive naquelas reservadas às elites. Com a pobreza ocupando os 
bancos escolares, muitos pais preferiram tirar seus filhos daquele ambiente 
inadequado. Surgiram e ganharam força e prestígio as escolas particulares, 
sobretudo as religiosas. 

Para os governos, foi uma solução interessante, na medida em que a camada 
mais consciente e reivindicativa deixava de cobrar qualidade de serviço e de 
instalações. Com o tempo, a escola pública representava "proletarização" . 

Quem observou esta transformação ? Quem procurou melhorar esta imagem 
decadente ? Claro, ninguém ! A verdade é que não há cidadania formada no 
país, há um jogo de interesses que se esforça para manter o status quo, há uma 
brincadeira de faz-de-conta e os meios de comunicação partilham da 
brincadeira . 

Com a redemocratização do país, os sindicatos tentaram reordenar-se. Os 
professores criaram um sindicato, levando, para o interior das escolas, o debate 
político. Conscientizaram-se, uns com os outros, de seu papel como agente 
promotor da cidadania. E sucederam-se greves, assembléias e passeatas. A força 
policial foi vergonhosamente jogada em cima de jovens , de senhoras ou 
senhores e de aposentados - eram os professores subversivos, porque 
denunciavam o abandono das escolas, a perda de qualidade e os salários 
aviltantes . 

E ninguém entendia, nas escolas, que o marketing tinha tudo a ver com a crise 
da educação. Para os professores, marketing era a mesma coisa que publicidade 
e esta vivia contra os professores. Havia uma demanda reprimida e milhões de 
alunos insatisfeitos. Como buscar na experiência das empresas privadas a 
resposta para o insucesso das escolas, se predominava uma tradição burocrática 
e autoritária e estavam, professores e alunos, apenas aprendendo a enfrentar o 
medo do "poder" governamental . Crescia a consciência de um poder público, 
nascia uma frágil noção de cidadania . 
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Alguns professores, ainda hoje, investem-se de um falso poder e tratam os 
alunos não como clientes, cujas necessidades devem ser bem atendidas, mas 
como seres inferiores, excluídos e que devem manter-se calados e submissos. É 
muito comum encontrar um aluno na oitava série que não consegue ler um 
jornal, não consegue posicionar-se de forma crítica, não sabe organizar-se na 
escrita e na fala. Seus valores são unicamente os passados pela televisão, sua 
ambição consiste em ter um tênis Nike, uma bermuda Cyclone e camisas de 
grife. Fantasiam-se de filhos de papai, mas são barrados nos morros onde vivem, 
após as 22 horas . 

Teriam sido estes alunos consultados a respeito do que gostariam de aprender na 
escola? Perguntaram-lhes por que preferem os filmes de violência do que as 
aulas que os tomam mais fortes e competentes? Certamente existe uma razão 
para tanto desestímulo . 

Weffort, atual Ministro na área de cultura, declara em recente entrevista à revista 
Marketing Cultural, em seu primeiro número : 

"0 governo está afrnnando que o Estado tem o dever de fomento da política cultural. mas não cabe 
nenhum dirigismo estatal nisso. A cultura brasileira não é do Estado. a cultura brasileira é do povo. 
é da sociedade. da empresa. dos trabalhadores. da gente que vive no país. ( ... ) Assim como 
herdamos certas instituições. vamos deixar outras. Até que a criança brasileira tenha Ii\TOS em 
quantidade para ler. criar bibliotecas públicas é um objetivo do Estado." ( Weffort. I 997.p.13. ) 

Esta afirmação do Sr. Ministro parece ser uma promessa, mas quem vive dentro 
das escolas, onde as velhas bibliotecas foram deixadas às traças, fica a pergunta: 
quem será guardião e, ao mesmo tempo, divulgador apaixonado destes livros ? 
Os Ministros desconhecem, de fato, a realidade. O distanciamento dos políticos 
e das pessoas que ocupam cargos de poder e decisão é também um "nó górdio" 
que precisa ser desatado. É preciso trazer os encastelados de suas salas com ar 
refrigerado para o interior das escolas quentes e destroçadas . 

Infelizmente nossas autoridades distanciam-se da realidade. Poucos são os casos 
de um gestor público que faça como um ex-prefeito da cidade de Macaé, interior 
do estado, visto sempre, ao amanhecer, verificando as nlaS, os buracos, o serviço 
de coleta de lixo e conversando com o seu público. Era conhecido na cidade, 
carinhosamente, como "Bicho Velho" . Desconheço a razão do apelido. Mas era 
um homem público de verdade. 
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o Ministro Paulo Renato deve saber que milhares de escolas vivem sob a 
autoridade de traficantes. A Secretaria Estadual de Educação precisa tomar 
consciência do quanto a violência e o vandalismo perturbam alunos e 
professores no trabalho diário. A tecnologia de computadores e televisão não 
conseguirá interagir com os alunos, após um massacre da polícia sobre seus 
vizinhos ou familiares. Os alunos precisam, nessas ocasiões, de assistência 
especializada, de afeto e de conforto. A cabeça dos alunos, quando se deparam 
com corpos esquartejados, em seu trajeto para a escola, transforma-se num 
amontoado de "cacos". A propaganda do governo não cita tais fatos, não os 
explora e não considera a influência negativa desse cenário. O marketuing, por 
sua vez, preocupa-se com o diagnóstico da situação e das necessidades dos 
clientes. 

As crianças pobres deixaram de lado a inrancia, para viverem as 
responsabilidades do adulto, ou pior ainda, para viverem fora da ficção os filmes 
de violência e de terror. O cinema e a televisão, antes, eram uma forma de 
distração, era tudo "de mentirinha". Agora, é a realidade em que vivem, se esta 
não for pior. E quem está olhando para as crianças? 

"A questão da sobrevivência do mundo é a que mais aflige essa geração que logo assumirá seu 
lugar. Ela une as crianças. Politiza-as. Assusta-as tremendamente. E é a força motriz subjacente à 
tendência S. O. S . ( "Salve o Social") . O que é esta tendência'? É qualquer esforço que contribua 
para tomar os anos 90 a primeira década realmente responsável em termos sociais: a Década da 
Decência dedicada aos três E(s) críticos: Ecologia. Educação e Ética. C .. ) Tem de haver uma ação 
coletiva. E essa ação. embora estimulada e apoiada pelos indivíduos. deve ser orientada pelas 
grandes estrururas de poder"'. (Popcom 1994. p.80) 

A autora norte-americana está certa, só que esta tarefa passará para o novo 
século. No momento, as consciências estão sendo remexidas, as transformações 
estão sendo difíceis, mas o paradigma ainda não mudou. O mundo continua em 
disputa pelo poder, o domínio e a submissão ainda se defrontam, a harmonia dos 
opostos não foi aceita dentro de uma visão holística , mas aproxima-se o "ponto 
de mutação", o momento exato da inflexão. 

No Brasil, a música popular de vanguarda e de protesto, o rap - Rithm And 
Poetry -, critica a inércia do governo, o atraso das escolas, a inadequação dos 
programas e conteúdos escolares : 

"Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci. Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi. 
Decoreba: esse é o método de ensino. Eles me tratam como ameba e assim eu "num" raciocino. 
Não aprendo as causas e conseqüências, só decoro os fatos. Desse jeito, até História fica chato. 
Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então eu 'num 'entendo nada, eu levanto o 
dedo. Porque eu quero usar a mente 'pra' ficar inteligente. (. .. ) O problema é que sem motivação a 
gente enjoa. O sistema bota um monte de abobrinha no programa. Mas 'pra' aprender a ser 
ignorante. ( ... ) Encarem as crianças com mais seriedade pois na escola é onde formamos nossa 
personalidade. Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância a exploração e a 
indiferença são os sócios ... " (Gabriel. o Pensador. faixa na 6 do CO "ainda é só O começo" . ) 
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Não é preciso dizer mais nada: os rappers, em sua linguagem nem sempre 
perfeita, falaram com precisão. Eles conseguem ver os fatos com clareza, porque 
conhecem e vivem a realidade. Conseguem ver, refletir e criticar. Não são 
"míopes" 

5. O poder na Educação versus o poder da educação 

Não podemos negar, como já foi dito, que estamos nos aproximando do "ponto 
de mutação" e que a humanidade vive um momento de profunda reflexão sobre 
os beneficios e as conseqüências negativas da corrida tecnológica e da inércia 
dos homens frente aos graves prejuízos ambientais e às profundas desigualdades 
sociais. Os efeitos estão aí incomodando ricos e pobres, opressores e oprimidos . 

A sociedade começa a perceber que a miséria da maioria começa a intervir no 
bem estar e na riqueza de uma minoria privilegiada. A globalização, hoje 
centrada no mercado, ditando uma política econômica liberalista ou 
neoliberalista, será, mais cedo ou mais tarde, uma globalização centrada no 
homem, na igualdade e na justiça social . 

Norbberto Bobbio ( 1997 ) reflete em seu livro - Liberdade e Igualdade - a 
respeito da evolução destes conceitos, passando pelo pensamento dos diversos 
filósofos. Sobre as idéias do liberalismo ele diz: 

"A liberdade na tradição liberal é indi\idualista e encontra sua plena realização na redução a 
tennos mínimos do poder coletivo. personificado historicamente pelo Estado: a liberdade da 
tradição libertária ( sociedade livre ideal. de Rousseau ) é comunitária e se realiza plenamente 
apenas na máxima distribuição do poder social. de modo a que todos participem dele em igual 
medida. A sociedade ideal dos primeiros é wna comunidade de indi\iduos liHes: a dos segundos é 
uma comunidade livre de indi\iduos associados." (Bobbio. 1997. p. 72 ) 

Como podemos observar, o liberalismo econômico não contempla os anseios do 
povo, em sua maioria. Há uma tendência e um crescimento de associações, 
sindicatos, ações comunitárias, ONGs etc, que indireta ou diretamente dão um 
basta às teorias de doutrinamento imposta à sociedade, sobretudo às escolas . 

O poder na escola tem impedido o espírito livre, criativo e reflexivo do aluno. A 
construção do saber reflexivo tem cedido lugar a um doutrinamento ideológico e 
a uma obediência cega à burocracia estatal, atualmente começando a ser 
questionada. A Educação sempre caracterizou-se por estar submetida a um 
poder maior, a um interesse mais capitalista que social ou humano. 
O sistema educacional é uma burocracia perversa projetada para manter o status 
quo e assegurar aos bem nascidos a sua continuidade no poder. 
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As escolas particulares são caras e seletivas, reservadas naturalmente aos futuros 
líderes e patrões, enquanto a escola pública com professores transformados em 
"barnabés" , amedrontados pelo desemprego e diminúídos socialmente consegue 
apenas ensinar acomodação e apatia, melhor dizendo, submissão . 

Focault (1996) dizia: "Se as crianças conseguissem que seus protestos, ou 
simplesmente suas questões, fossem ouvidos em uma escola maternal, isso seria 
o bastante para explodir o conjunto do sistema de ensino" . 

Essas considerações procuram mostrar como o poder na escola tem uma 
finalidade perniciosa e perversa, na medida em que, impregnada de autoridade e 
extremamente burocrática, a escola sufoca a iniciativa, a coragem, a liberdade e 
o espírito criativo da criança. Mesmo nas escolas de reconhecida excelência, o 
poder e a autoridade burocrática estão adiante da liberdade e da ousadia. Os que 
saem da escola autoritários, aprenderam pelo exemplo. Se alguns, por exceção, 
saem humanizados, foi obra do acaso, foi mil desvio do plano . 

Paulo Freire escreveu sobre a Pedagogia do Oprimido e também sobre a 
Pedagogia da Autonomia. Pelos títulos de seus livros podemos compreender a 
sua visão, como educador preocupado com uma educação autêntica e 
libertadora, voltada para a humanização do ser: 

··Para o educador hwnanista ou o revolucionário autêntico. a incidência da ação é a realidade a ser 
transformada por eles com os outros homens e não estes. Quem atua sobre os homens para . 
doutrinando-os adaptá-los cada vez mais à realidade que deve permanecer intocada são os 
dominadores. (... ) Esquecem-se de que o seu objetivo fundamental é lutar com o povo pela 
recuperação da hwnanidade roubada e não conquiSTar O povo.·· ( Freire. 1987. pp.84.85 - 1'J8 ed.) 

Esta é a abordagem dialética que se deseja enfatizar nesta parte: quando o poder 
age na educação, a escola atua como dominador; mas se a escola age como 
fonte de transformação social, como berço de idéias e mudanças, então, ela 
cumpre a sua função social, porque dota o homem de um poder que o toma 
sujeito de sua própria história. Aí temos o desejado poder da educação . 

Segundo Mokwa e Permut ( 1981 ) as instituições existem porque proporcionam 
alguma coisa às pessoas, seja segurança, estrutura, esperança, um senso de 
integridade ou outros beneficios. Nenhuma instituição pode sobreviver por 
muito tempo se ela perde a legitimidade. Com este conceito de legitimidade 
institucional em mente, será de alguma valia considerar a influência do 
Marketing na sociedade e no mundo dos negócios. Nas organizações públicas só 
recentemente alguns administradores começam a descobrir a força dessa nova 
"ciência" que chega, transformando e melhorando a atuação gerencial. 
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A Educação precisa ser finalmente pensada como uma empresa que deve dar 
lucro, que cria a moeda mais forte do país - o homem-capital - ou seja, o homem 
importante e indispensável a qualquer sociedade independente. O lucro a ser 
cobrado das escola é multiplicador e chama-se competência. O investimento 
feito nas escolas e em seus clientes internos e externos é de retomo seguro e 
distribuidor de renda. Os políticos e gestores "míopes" devem tratar essa miopia 
o mais rápido possível, porque se vive um momento ímpar da história e as 
pessoas começam a questionar e a resistir. Observe : 

"Devemos resistir ao nada. Devemos resistir às formidáveis forças de regressão e morte. Em todas 
as hipóteses. é preciso resistir. O futuro não é mais a refulgente marcha para a frente das ameaças 
de dominação e destruição ... De modo geral. a partir de hoje. temos que resistir incessantemente à 
mentira.ao erro. à Salvação. à resignação. à ideologia. à tecnocracia à burocracia à exploração. à 
crueldade. Além disso. devemos preparar-nos para as novas opressões. isto é. para as novas 
resistências." (Morin. 1986. p. 355 ) 

.. 6. Considerações finais .. 
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As atitudes dos políticos começam a ser questionadas, a cobrança das promessas 
feitas estão criando força, o país está mudando, mesmo com os meios de 
comunicação mostrando um comprometimento maior com as elites do que com 
o seu povo . 

A mlsena dos marginalizados traz violência e medo aos privilegiados. O 
governo tenta diminuir suas atribuições, levando adiante um programa meio 
atribulado de privatização, mas começa a perceber que as exigências nas áreas 
de educação, saúde e segurança cobram um governo forte e efetivo . 

A população rural organiza-se de forma inusitada e o problema do latifúndio 
toma proporções de escândalo. A cidadania acorda do sono, que parecia eterno, 
ganha espaços na imprensa nacional e internacional, enfrenta corporativismos, 
lobbies e pactos políticos decrépitos. Não há mais como fugir do momento 
histórico, não há como desviar uma conjuntura social em processo, como se 
desvia o curso de um rio. Assim como a natureza, chega um momento em que a 
humanidade reage e provoca "furacões" dificeis de conter. 
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Não há como fugir da necessidade urgente de um planejamento estratégico de 
marketing, que faça um diagnóstico na realidade, busque conhecer as reais 
necessidades dos clientes internos e externos, e promova um trabalho conjunto 
com uma visão de médio e longo prazo e uma missão a ser compartilhada e não 
imposta. Palavras, por mais bonitas que sejam, são apenas palavras. É preciso 
transfonná-Ias em ação . 

Relembremos o Plano Diretor do governo FHC., página 23 : 

"A administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos 
e como cliente de seus serviços. Os resultados da ação do Estado são 
considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e 
são seguros, como quer a administração pública burocrática, mas porque as 
necessidades do cidadão cliente estão sendo atendidas." 

Resta ao povo brasileiro cobrar, desse governo legitimado em sua reeleição, as 
ações capazes de promover as necessárias transformações . 

"Os tempos são fortes e a hora é grande! Os primeiros vagalhões equinociais já 
se levantam no horizonte para gerar um novo milênio ... Um grande pedaço de 
história nascente surge diante de nós, das fraldas dofuturo... (SAINT-JOHN PERSE) 
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