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1 INTRODUÇÃO 

O ambiente empresarial mundial tem sido palco de transformações cada vez mais rápidas e 

expressivas na forma de fazer negócios. Desta maneira, torna-se imperativo afirmar que as 

empresas devem estar preparadas e devem se tornar cada vez mais competitivas nesse novo 

cenário, independentemente da área de atuação na qual exerce suas atividades econômicas. 

No caso específico da educação básica brasileira, os dois primeiros anos da pandemia do 

COVID-19 parecem ter intensificado e amadurecido uma preocupação que, embora de maneira 

tímida, já se encontrava latente em parte considerável dos gestores de instituições de ensino: a 

captação de alunos. Para que se possa mensurar o contexto em que tais organizações se 

encontravam, segundo um levantamento encomendado pela “União pelas Escolas Particulares 

de Pequeno e Médio Porte”, em 2020 havia uma previsão de que entre 30% e 50% das escolas 

particulares do Brasil decretariam falência em decorrência das diversas facetas dos 

desdobramentos do isolamento social1. Neste caso, a relevância da previsão se manifesta não 

em sua concretização ou não nos anos que se seguiram, mas sim no quão tal pessimismo tornou 

presente aos gestores de ensino a temática que tangencia a captação de alunos e sua importância 

para a sobrevivência da organização em tempos de crise.  

Entretanto, a despeito da legitimidade de tal preocupação, sempre que se considera a 

possibilidade de se aplicar práticas tidas socialmente como comerciais na área da educação, 

questionamentos sobre a viabilidade e legitimidade se mostram quase como lugar comum no 

mercado brasileiro e, tais questionamentos, acabam se comportando como obstáculos 

instransponíveis ou mesmo condutores de crenças limitantes. O que parece existir é certo 

estigma no que se refere a captação de estudantes como se tal prática, embora pudesse garantir 

a sobrevivência e crescimento de uma instituição de ensino, impactasse negativamente na 

qualidade do serviço educacional prestado. 

Tais questionamentos, amplamente disseminados entre pais, alunos, professores e mesmo 

gestores educacionais, poderiam ser considerados supérfluos em inúmeros segmentos de 

                                                           
1 Cf. “RISCO DE FALÊNCIA atinge até 50% das escolas privadas de pequeno e médio porte do Brasil. 
Edição do Brasil [online], Minas Gerais, 05 jun. 2020. Economia. Disponível em: 
<http://edicaodobrasil.com.br/2020/06/05/risco-de-falencia-atinge-ate-50-das-escolas-privadas-de-peq 
ueno-e-medio-porte-brasil/> Acesso em: 15.abr. 2022.” 



  

 

mercado. Contudo, se consideramos que para que uma empresa cresça é preciso buscar a 

satisfação total de seus clientes externos e que tal satisfação pressupõe, como elemento 

indispensável, uma boa comunicação com seus clientes internos, caso o corpo docente possua 

tal representação, toda e qualquer estratégia de captação de alunos está fadada ao fracasso. 

Assim sendo, o presente artigo pretende analisar tais representações por parte do corpo docente: 

considerando serem os professores e demais profissionais da educação os clientes internos das 

instituições educacionais, o que eles pensam a respeito das estratégias de captação de alunos? 

Consideramos que tal pergunta consiste no passo essencial e fundamentalmente anterior a 

qualquer esboço de campanha de captação de alunos que se objetiva bem sucedida.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceitos de Marketing 

 

Marketing é uma palavra que deriva de Market, que, traduzindo do inglês, significa “mercado” 

(RAMOS, texto digital). Assim, podemos afirmar que marketing é uma área que estuda e 

analisa o mercado. Segundo Cobra (1986, p.34), “é uma expressão anglo-saxônica derivada da 

palavra mercari, do latim, que significa comércio, ou ato de mercar, comercializar ou 

transacionar”. 

No entanto, O marketing apresenta-se como uma questão cada vez mais importante no 

comportamento das organizações tendo impacto direto no desempenho empresarial, razão pela 

qual adquiriu grande importância na atual fase do mundo globalizado. Para Las Casas (2009), 

marketing é a área que estuda todas as relações de troca, com o objetivo de alcançar a satisfação 

do cliente mediante suas necessidades e desejos. É um processo de criação de valor para o 

cliente, visando lucratividade e retorno social. 

Kotler e Keller (2012) definem o marketing baseando-se em dois focos principais: social ou 

gerencial. No social, o marketing possui a função de melhorar o padrão de vida da sociedade, 

através de criações, que serão ofertas para troca entre as pessoas. No gerencial, a visão é 

totalmente comercial, a busca por geração de lucros baseando em venda. No entanto, é 

importante ressaltar que a comercialização por si só não é suficiente, pois para que essa troca 



  

 

ocorra, deve haver a necessidade ou o desejo por determinado produto ou serviço, e este é o 

grande desafio do marketing, alavancar essa necessidade. 

Churchill e Peter (2003, p.04) definem marketing como “o processo de planejar e executar a 

concepção e, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, a 

fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”. 

Para o American Marketing Association, a definição do termo é a seguinte: “O Marketing é 

uma atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar 

ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral.” Ou 

seja, é uma série de estratégias, técnicas e práticas que tem como objetivo principal agregar 

valor às determinadas marcas ou produtos a fim de atribuir uma maior importância das mesmas 

para um determinado público-alvo, os consumidores. Em suma, segundo Kotler e Armstrong 

(2007, p.IV) 

 

O marketing é um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e 

organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor 

com os outros. Em um contexto mais específico dos negócios, o marketing envolve 

construir relacionamentos lucrativos e de valor com os clientes. Assim, definimos 

marketing como o processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e 

constroem fortes relacionamentos com eles para capturar seu valor em troca.  

 

2.2 Fundamentos de Marketing e Endomarketing 

 

Tendo explanado as definições de Marketing, é de significativa importância compreender que, 

como desdobramento das definições diversas acima apresentadas, toda organização, seja ela de 

bens ou serviços, necessita conhecer bem seu público-alvo para otimizar sua comunicação e, 

assim, aumentar o índice de satisfação de seus clientes finais, maximizando seus lucros e 

efetivando sua visão e missão previamente definidas. É precisamente neste contexto que o 

Marketing, juntamente com seus diversos recursos e ferramentas, mostra sua substancial 

utilidade e, consequentemente, sua efetiva razão de ser, pois, como nos diz Kotler e Keller 

(2012, p.3)  

O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais. 

Uma das mais sucintas e melhores definições de marketing é a de “suprir necessidades 

gerando lucro'. 



  

 

 

Pode-se afirmar, desta maneira, que as ferramentas de Marketing, como um todo, consistem em 

complexas e sofisticadas ferramentas de colheita e organização de informações sobre os demais 

envolvidos nos processos empresariais e cuja finalidade essencial residiria em facilitar a 

comunicação entre os envolvidos nas diversas atividades desempenhadas pela organização. 

Ainda nas palavras de Kotler e Keller (2012, p. 512), trata-se do: 

 

Meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores 

— direta ou indiretamente — sobre os produtos e as marcas que comercializam. Em 

certo sentido, a comunicação de marketing representa a voz da empresa e de suas 

marcas; é o meio pelo qual ela estabelece um diálogo com seus consumidores e 

constrói relacionamentos com eles.  

 

Não se pode, contudo, limitar o público que se relaciona com a atividade empresarial aos 

clientes finais. Os atores que se relacionam com tais atividades incluem, além dos clientes finais, 

os fornecedores, colaboradores, órgãos governamentais, dentre outros. As interfaces entre 

organização e sociedade, portanto, não consiste apenas de uma via de “mão-dupla”, e sim de 

uma via de diversas “mãos”, nas quais a empresa conhece os demais atores que se relacionam 

com seus processos, se comunica com os mesmos, os satisfaz e, como resultado desta complexa 

gama de relações, atinge seus objetivos.  

Assim sendo, embora o cliente final seja um importante fator diretamente atrelado aos objetivos 

almejados pela organização, pode-se afirmar que satisfazê-lo está relacionado à necessidade de 

adequada comunicação e satisfação de pessoas internas à organização. Surge aqui os célebres 

e autoexplicativos conceitos de cliente externo, cliente interno e, certamente, as diversas 

relações entre ambos como uma espécie de axioma do marketing contemporâneo. Nas palavras 

de Chiavenato (2014, p.419-420) 

Para bem atender ao cliente externo, a organização não deve esquecer o cliente interno. 

Isso significa que, para satisfazer o cliente externo, as organizações precisam antes 

satisfazer os seus colaboradores responsáveis pelo produto ou serviço oferecido.  

 

O adequado atendimento do cliente externo, a compreensão de suas necessidades, a produção 

de sua satisfação e sua significativa fidelização estariam, desta maneira, condicionadas ao 

alinhamento, satisfação e motivação dos clientes internos. As atenções estratégica, tática e 



  

 

operacional se debruçam sobre a importância da figura dos clientes internos como condição 

necessária, embora não suficiente, para os objetivos corporativos Assume, assim, função 

proeminente nas empresas o endomarketing, que, Segundo Grönroos (2003, p.404),  

 

[...] parte do conceito de que os funcionários são um primeiro mercado, interno, para 

a organização.  Se bens, serviços, comunicação planejada de Marketing, novas 

tecnologias e sistemas operacionais não puderem ser promovidos entre esse grupo-

alvo interno tampouco se pode esperar que o Marketing para os clientes finais, 

externos seja bem-sucedido. 

 

Sua finalidade ou intencionalidade não consiste, exatamente, em agradar o colaborador; trata-

se de satisfazê-lo em consonância com o planejamento estratégico e sua cultura organizacional. 

Trata-se de executar uma espécie de convencimento dos clientes internos e um alinhamento 

entre os interesses e necessidades dos colaboradores e da corporação. 

Nas palavras de Brum (1994, p. 23), uma campanha de endomarketing ou, ainda, marketing 

interno, consiste em “um conjunto de ações que tem como objetivo tornar comum, entre 

funcionários de uma mesma empresa, objetivos, metas e resultados”.  

Assim sendo, não se pode considerar como possível a execução de estratégias bem sucedidas 

sem o convencimento e adesão de clientes internos, afinal de contas, consoante ao que nos diz 

Chiavenato (2014, p.11), o pressuposto de qualquer estratégia organizacional consiste em 

assumir que,   

As pessoas constituem o principal ativo da organização [...] As pessoas podem 

aumentar ou reduzir as forças e as fraquezas de uma organização dependendo da 

maneira como são tratadas. Elas podem ser a fonte de sucesso como também podem 

ser a fonte de problemas. 

 

Como consequência, mesmo parecendo algo supérfluo a um desavisado, o endomarketing e 

suas ferramentas de comunicação são de profunda importância para o sucesso efetivo de uma 

organização, inclusive no caso de escolas que, lançando mão da definição de “empresa” 

elaborada por Maximiano (2007, p.27), consistiria em 

 

grupos sociais deliberadamente orientados para a realização de objetivos, que, de 

forma geral, se traduzem no fornecimento de produtos e serviços. Toda organização 

existe com a finalidade de fornecer alguma combinação de produtos e serviços.  



  

 

Assim sendo, se toda escola é uma empresa e o principal ativo de uma empresa são seus 

colaboradores, pode se dizer que a função do marketing na educação seri, como nos diz 

Fernandes, (2016, p.26), “É entender, criar e gerenciar as necessidades dos alunos, bem como 

a de seus pais e, também, manter a comunicação eficiente com seu público e divulgar o trabalho 

da escola”.  

Parece, contudo, pelo menos em um primeiro momento, que a transposição de tais princípios 

para o mercado educacional não se manifesta como algo bem aceito dentre professores. Ainda 

segundo Fernandes (2016, p. 26), por exemplo, existem “pessoas ligadas à área educacional 

que abominam a ideia do marketing, afirmando que é incompatível com a missão educacional, 

passando a questionar a utilidade e adequação do marketing à educação”. E embora tal autor 

não apresente nenhum levantamento estatístico que sustente seu apontamento, tende-se a pensar 

que tal concepção, na educação básica, não aparenta ser minoritária. 

O que parece invalidar a transposição destes princípios gerais para instituições de ensino, alguns 

diriam, seria o fato de que a prestação de serviços educacionais possuiria especificidades que 

decorrem de sua concepção como um “direito” e, portanto, como algo que não poderia ser 

concebido como mercadoria. Para averiguar a presença de tal concepção, faremos, abaixo, um 

estudo de caso seguido de uma coleta de dados e, certamente, uma análise dos dados colhidos. 

 

3 METODOLOGIA 
 

A metodologia assumida nesta parte de nosso estudo articulou elementos qualitativos e 

quantitativos, caracterizando-se mais como um estudo de caso qualitativo do que para 

levantamentos puramente quantitativos. Escolhemos uma escola privada situada na região 

metropolitana de Belo Horizonte na qual foi aplicado um questionário visando caracterizar 

determinadas concepções presentes nos entrevistados relacionadas à captação de alunos e da 

educação abordada em um contexto mercadológico.  



  

 

A instituição escolhida2 para servir como “Estudo de Caso” foi fundada em 1988, possui, 

atualmente, duas unidades localizadas na mesma região e que, juntas, exercem suas atividades 

em todos os segmentos do ensino básico, possui 79 funcionários e 664 alunos.  

Os Professores e profissionais da educação ligados à tomada de decisão na instituição de ensino 

foram convidados a participarem livremente da pesquisa, sendo enfatizada a garantia do 

anonimato das respostas e não sendo pedido identificação pessoal no questionário. Após a 

aplicação do questionário, constatou-se que 27,84% dos colaboradores da instituição 

responderam ao questionário.  

Os dados foram coletados através de um questionário virtual entre os dias 04 e 10 de maio de 

2022 via plataforma Google Forms. Foram entrevistados 22 colaboradores aleatórios das duas 

unidades da instituição. 

Como a finalidade do levantamento é mensurar e caracterizar as percepções presentes nos 

profissionais de educação sobre a captação de alunos em instituições educacionais de educação 

básica, o questionário se dividiu em três eixos temáticos. O primeiro quer saber se as estratégias 

de captação de alunos impactam na qualidade do serviço educacional prestado; O segundo, quer 

saber qual o papel do professor na captação de alunos e, o terceiro último eixo, por sua vez, 

quer saber se as estratégias de captação alunos descaracteriza, como previsto na Constituição 

Federal e na LDB, a educação como um direito social.  

Nos dois primeiros eixos temáticos se apresenta ao professor três sentenças e ele poderá afirmar 

se discorda, concorda ou alegar não ter opinião formada. O último eixo procederá da mesma 

maneira, contudo, como veremos, é composto por apenas duas sentenças. 

 

4. ANÁLISE DE DADOS 

4.1 As estratégias de captação e a qualidade do serviço educacional prestado 

 

                                                           
2 Com a finalidade de minimizar riscos de marca, foi combinado, no momento da formalização do convite para a 

direção da escola, manter o anonimato da instituição ao longo do trabalho. 

 



  

 

Ao se pensar em uma escola privada, é preciso se ter em mente que um de seus objetivos, como 

nos diz Martins (2007, p.153), é “vender seus serviços para gerar lucros”, afinal, como diz a 

própria LDB (BRASIL, 1996), as escolas privadas necessitam ser autossuficientes. A busca por 

esta autossuficiência, por sua vez, permitiria e, até mesmo, requereria aplicação de estratégias 

de captação de alunos. Mas quão efetiva tal estratégia seria se os professores acreditassem que 

sua utilização diminuiria a qualidade do serviço prestado? O primeiro tópico abordado perpassa 

esta temática. Para averiguar a representação que os professores fazem sobre o tópico, 

apresentamos três afirmações das quais eles poderiam discordar, concordar ou alegar não ter 

opinião formada.  

A primeira afirmação foi: "Se uma escola é boa, não precisa se esforçar para ter alunos”. Tal 

sentença representa uma concepção bastante difundida dentre profissionais da educação de que 

um bom processo educativo “vende” sozinho uma escola. Vejamos os dados colhidos através 

da figura abaixo: 

Tabela 1 – Percepção dos entrevistados sobre o impacto da captação de alunos na 

qualidade de ensino (Eixo I - Sentença I) 

 

 

É bastante interessante perceber a queda acentuada dos entrevistados que discordam quando se 

compara entre os que atuam ou já atuaram como gestores e os que nunca atuaram. A totalidade 

daqueles que já atuaram como gestores discordam, sendo que dentre os que nunca atuaram, 

apenas 58,3% discordam e 25% concordam com tal afirmação.  Tal discrepância entre gestores 

e não-gestores, como veremos, se manterá em várias outras sentenças ao longo de nossa análise 

e será parte basilar da sustentação de nossa conclusão: Quanto maior a percepção de 



  

 

participação do indivíduo nas decisões da instituição e quanto mais ele já atuou em cargos de 

gestão em sua carreira, mais consonante a estratégias de captação de alunos ele se mostrará.  

Vejamos os indícios desta conclusão, por exemplo, ao analisarmos o recorte sob o critério da 

percepção que os entrevistados fazem de sua própria participação no processo decisório da 

instituição. Dos que participam menos, 70% discordam da afirmação (menor índice do critério 

por percepção de participação) e maior o índice de abstenção (20% não opinaram). Ou seja, 

quanto mais o indivíduo se percebe como participante do processo decisório, mais ele discorda 

da sentença em questão e menos ele se abstém de emitir opinião.  

Tais dados parecem direcionar a análise para a noção de que quanto mais o indivíduo participa 

de decisões, se percebe como participante e, neste caso, quando atua em funções e cargos 

decisórios, mais ele parece desvincular os esforços para obter alunos à perda de qualidade do 

serviço prestado. Vejamos se tal regra geral se sustenta nas demais sentenças deste tópico. 

A segunda sentença a ser apresentada aos entrevistados, que, como sabemos, ainda se relaciona 

com o mesmo eixo temático, seria "Escolas não deveriam se preocupar em captar alunos, 

deveriam se preocupar em oferecer o melhor serviço educacional possível”. Vejamos os dados 

abaixo: 

Tabela 2 - Percepção dos entrevistados sobre o impacto da captação de alunos na 

qualidade de ensino (Eixo I - Sentença II) 

 

Novamente o teor da sentença se organiza da seguinte maneira: quanto mais se discorda, mais 

consonante à aplicação de estratégias de captação de alunos. Percebe-se aqui similar 



  

 

disparidade com a sentença anterior: quanto mais o indivíduo atuou no cargo de gestão ou 

quanto mais se percebe como participante de decisões na instituição (seja formal ou 

informalmente), maior o índice de discordância, ou seja, novamente, cargos de gestão parecem 

tornar indivíduos mais propícios a aceitarem convicções consonantes à captação de alunos. 

A terceira sentença e última sentença deste eixo temático consiste em afirmar que “uma escola 

que se esforça para captar alunos provavelmente oferece um serviço educacional de baixa 

qualidade”. Como se percebe, esta sentença é uma espécie de desdobramento da sentença I, 

pois, por inferência, se uma boa escola não precisa captar alunos, aquela que faz a captação 

seria uma escola que ofereceria um serviço inferior. Vejamos os dados abaixo: 

Tabela 3 - Percepção dos entrevistados sobre o impacto da captação de alunos na 

qualidade de ensino (Eixo I - Sentença III) 

 

Novamente se percebe a mesma tendência, embora as porcentagens aqui estejam menos 

discrepantes. A junção das análises dos dados colhidos nestas três sentenças nos parece 

direcionar para duas conclusões diferentes, embora correlacionadas e complementares. 

Primeiramente, os entrevistados parecem estabelecer um “muro de proteção” entre processos 

pedagógicos e demandas mercadológicas e comerciais, separando, assim, por meio dele, os 

procedimentos ligados ao serviço escolar prestado, por um lado, e, pelo outro, procedimentos 

comerciais ligados, tanto à sobrevivência da empresa, quanto aos seus objetivos de curto, médio 

e longo prazos. Como embasamento para tal percepção, pode-se oferecer a constatação de que 

em nenhum recorte das três perguntas até agora apresentadas, que, como já foi dito, visam 

comparar e quantificar como os professores analisam possíveis impactos entre estas duas 



  

 

dimensões, em nenhuma delas houve um número superior de pessoas respondendo que a 

captação de alunos ou que as demandas comerciais poderiam diminuir a qualidade de ensino 

ou imagem da instituição.  

Já a segunda conclusão, que, de certa maneira, como foi dito, complementa a anterior, consiste 

em que, quanto mais o indivíduo atua em funções de gestão ou mais se percebe como 

participante de processos decisórios, mas ele estabelece uma separação entre os processos 

pedagógicos e as demandas mercadológicas e comerciais, ou seja, mais nítida e categórica 

parece ser a separação aludida acima. Para ilustrar, é válido lembrar a diferença de 41,7 pontos 

percentuais entre os que discordam da afirmação que diz que boas escolas não precisam se 

esforçar para conseguir alunos.  

4.2 A função do professor na captação de alunos 
 

O segundo tópico abordado, também por meio de três sentenças, tem como temática o papel do 

professor na captação de alunos. A finalidade aqui é analisar como os entrevistados concebem 

a função do professor diante destas demandas organizacionais comerciais. A primeira sentença 

deste tópico consiste em afirmar que “toda escola deveria ter um funcionário ou equipe 

específicos para captar alunos”. De maneira inversa ao eixo temático anterior, quanto mais o 

indivíduo concorda com a sentença, mais ele estaria consonante à aplicação de estratégias de 

captação de alunos. Vejamos os dados: 

Tabela 4 - Percepção dos entrevistados sobre o papel do professor na captação de alunos  

(Eixo II - Sentença I) 

 



  

 

Interessante aqui ressaltar que, quando se compara o recorte por índice de participação em 

decisões, todos os que discordam se situam nos que se percebem como de baixa participação, 

o que fortaleceria a conclusão à qual se chegou no tema anterior. Embora seja uma porcentagem 

discreta, apenas 10%, poderia significar uma espécie de descaso para com a importância de se 

captar alunos na organização ou mesmo desconhecimento das dificuldades de executar tal ação. 

Certamente poderia ser lido, também, como uma “vontade de participação”. Contudo, em 

contexto mais amplo, parece reforçar nossa tese geral. 

A segunda sentença que compõe o tópico acerca da função do professor consiste em afirmar 

que: “é, também, um atributo do professor agir para manter alunos matriculados na instituição 

em que atua”. Vejamos novamente os dados: 

Tabela 5 - Percepção dos entrevistados sobre o papel do professor na captação de 

Alunos  

(Eixo II – Sentença II) 

 

Aqui, duas observações são cabíveis. A primeira consiste no fato de que, dentre os que atuam 

em cargos de gestão, não há abstenção acerca de se falar sobre as atribuições ou não do cargo 

de professor. Entretanto, o mesmo não acontece quando aqueles que não atuam ou atuaram em 

cargos de gestão se referem a tais atribuições, apresentando, neste caso, uma abstinência de 

8,3%. Talvez esta sentença pode sofrer influência da hierarquia escolar, afinal, é mais comum, 

no dia-a-dia escolar, pessoas que assumem cargos de gestão discorrerem ou pensarem sobre o 

que é ou não função do docente do que o próprio docente. Entretanto, no que concerne à 



  

 

percepção de participação, ou seja, em um recorte que minimiza a influência da hierarquia 

escolar, percebe-se, com alguns ruídos, a mesma tendência. 

A segunda observação cabível consiste no fato de que, dentre aqueles que não atuam ou não se 

percebem como atuantes no processo decisório institucional, 40% discorda e 10% se abstém de 

opinar, como é possível se verificar na figura 5. Tal dado parece sugerir que quanto menos 

sente que participa, menos aceita ser, também, atributo do professor, direta ou indiretamente, 

realizar captação de alunos.  

A terceira e última sentença que compõe este tópico consiste em indagar se o entrevistado se 

sente confortável em participar de ações de captação de alunos para a escola. A sentença 

apresentada foi: “Não me sinto confortável em participar de projetos ou ações que envolvem 

captar alunos para a escola”.  

Tabela 6 - Percepção dos entrevistados sobre o papel do professor na captação de 

Alunos  

(Eixo II – Sentença III) 

 

É bastante curioso perceber nesta sentença o nível de abstenções em todos os recortes. Tal 

índice, consideravelmente significativo em comparação com as demais, poderia nos apontar 

que, embora haja uma visão bastante favorável acerca da necessidade de as escolas captarem 

alunos e de se existir equipes especializadas nesta captação, não se há uma posição tão bem 

estabelecida no que se refere ao papel do professor neste processo, mesmo sendo tal posição 

algo que incline para uma participação do mesmo. 



  

 

 

4.3 Estratégias de captação de alunos e direito à educação 

 

O terceiro e último tópico a ser analisado tem como tema o quanto a captação de alunos, na 

percepção dos entrevistados, poderia descaracterizar a educação enquanto um direito social.  

A primeira sentença apresentada foi: “Educação não é algo a ser vendido: é um direito”.  

Tabela 7 - Percepção dos entrevistados sobre aplicação do marketing e a educação como 

direito 

(Eixo III - Sentença I) 

 

A interpretação desta sentença em específico desafia e, poder-se-ia até dizer, parece afrontar a 

direção a que os números, até agora, nos direcionaram. É nítido, por exemplo, que aqueles que 

já atuam como gestores em sua maioria defendem a educação como um direito, o que aponta 

para a contramão de nossa interpretação, já que, tal posição seria dissonante a aplicação de 

estratégias de captação e estaria sendo assumida por que ocupa ou já ocupou cargos de gestão. 

Entretanto, tal discrepância, longe de se comportar como uma contradição, parece reforçar, de 

alguma maneira, o muro de proteção a que a alguns parágrafos acima foi aludido.  

A última sentença deste tópico (e do levantamento como um todo), consiste em se questionar 

se a utilização de ferramentas de captação de alunos consiste em uma contradição com a 

educação sendo um direito social. Trata-se, aqui, como já foi dito, de um complemento em 

relação à sentença anterior, se direcionando, agora, diretamente às técnicas de captação (não 

mais à educação como um todo).  



  

 

Tabela 8 - Percepção dos entrevistados sobre aplicação do marketing e a educação como 

direito  

(Eixo III – Sentença II) 

 

E, percebe-se, neste caso, novamente o muro de separação entre pedagógico e comercial se 

manifestando: embora a educação seja concebida como algo que não deve ser vendido, levando 

em conta a sentença anterior, utilizar técnicas de captação de alunos por parte de instituições 

privadas de ensino não lhe descaracterizaria como direito social, pois, parece ser subjacente aos 

nossos entrevistados a coexistência complementar dos ensinos público e do privado e uma 

separação entre pedagógico e comercial que permite que uma esfera não influencie na outra.  

Ao longo da análise, constatamos que parece existir uma separação tácita entre o campo 

pedagógico e o campo administrativo-comercial no imaginário do profissional da educação. Tal 

separação o permitiria, por exemplo, acertadamente e sem incorrer em contradição, conceder 

que escolas devem se preocupar em captar alunos, aceitar que é função do professor manter 

aluno matriculado, e, ainda assim, não se sentir plenamente confortável em participar 

ativamente de ações e projetos de captação. Ademais, como verificado, quanto maior a 

percepção de participação dos próprios professores em tomadas de decisões e quanto maior sua 

experiência em cargos decisórios, maior a propensão para tais estratégias.   

5 CONCLUSÃO  
 

A formação e a atuação cotidiana de professores de educação básica parecem se construir diante 

de uma forte oposição norteadora de que educação não é mercadoria. Contudo, aparentemente, 



  

 

a experiência destes profissionais parece ter acrescentado um condicionante elegante e 

verossímil na sentença, pois, aparentemente, a frase completa se pronuncia como “educação 

não é uma mercadoria como outra qualquer”, ou seja, possui especificidade a serem seriamente 

encaradas e consideradas. 

Diante dos desafios e demandas de um mercado cada vez mais competitivo, escolas de pequeno 

porte se veem cada vez mais ameaçadas e aflitas com a evasão escolar e perda de alunos pela 

concorrência direta, indireta ou das duas. Como agravante, embora se deparem cada vez mais 

com desafios comuns e corriqueiros de pequenas e médias empresas brasileiras, comumente 

tais instituições não se sentem à vontade em lançar mão de recursos que empresas de outros 

segmentos não se furtam em utilizar.  

Os motivos para a não utilização destas estratégias são diversos. Aqui, contudo, explanou-se 

sob a ótica do endomarketing. Não é incomum que pequenas e médias escolas, amedrontadas 

pelo risco de marca ou desmotivação da equipe pedagógica, seque se aventure por tais caminhos. 

Percebe-se entretanto que, embora o senso comum no faça conceber que a figura do professor 

de educação básica pareça ser avessa a captação de alunos, nossa pesquisa parece constatar o 

oposto: embora não seja conclusivo como caracterizam a função do professor no processo de 

captação, todos, especialmente os que já ocuparam cargos de gestão, se mostram bastante 

abertos e consoantes a aplicação de tais estratégias.  Ademais, percebe-se que, quanto mais a 

percepção de que o profissional é consultado nas tomadas de decisões da instituição, maior a 

consonância do mesmo em transpor e aplicar ferramentas comerciais no mercado educacional. 

Além disso, ficou demonstrado que, a despeito da justificada preocupação por parte da gestão 

escolar de que a equipe docente poderia conceber que captar alunos poderia impactar na 

qualidade do serviço prestado, professores e educadores tendem a criar, sem necessariamente 

se darem conta, um “muro” de separação e proteção entre o pedagógico e o comercial. Este 

mecanismo, por sua vez, permitiria que processos pedagógicos não fossem impactados por 

quaisquer decisões ou estratégias ligadas ao crescimento ou demandas institucionais e 

mercadológicas. 

O que verificamos, portanto, é que, as estratégias de captação de alunos consistem em amplo e 

promissor terreno fértil, desde que associado a uma adequada estratégia de comunicação interna, 



  

 

afinal, quanto mais os colaboradores se sentem e se percebem enquanto participantes, mais 

propícios e receptivos se mostram a aplicação de tal estratégia.  
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