
Partes Interessadas: De Quem Estamos Falando ?

A expressão “partes interessadas” refere-se a todos os grupos ou segmentos de 

pessoas que são, ou podem vir a ser, impactados pelo funcionamento de uma 

organização. Exemplos das principais partes interessadas de uma escola:

?pais

?organizações mantenedoras 

?professores e funcionários

?conselhos diretivos

?empregadores locais

?outras escolas

?contribuintes (no caso da escola pública)

?entidades financiadoras

?comunidade

E os alunos? Eles são “partes interessadas” (aliás, interessadíssimas) tão 

especiais que estamos preferindo, por uma questão de ênfase e clareza, nos 

referir a eles separadamente. 

A locução “alunos e partes interessadas” deve clarear a própria finalidade da 

escola. Ela existe para atender as necessidades de aprendizagem dos alunos, sem 

perder de vista os interesses de outros “players” importantes.

A ênfase são os altos níveis de aprendizagem dos alunos. Os demais interesses, no 

entanto, têm de ser balanceados com essa prioridade. Por exemplo, se a 

excelência acadêmica sistematicamente engolir todo o lucro do empreendimento, 

os proprietários de uma escola vão começar a ter dúvidas sobre a continuidade do 

empreendimento. Excelência acadêmica deve estar balanceada com 

lucratividade. Por outro lado, o lucro “a qualquer custo”, mesmo que o custo seja a 

perda da qualidade, é uma estratégia, no mínimo, irresponsável.

Por Que Não Falar em Foco no Cliente?

Porque o aluno, embora tecnicamente um cliente da escola, não é um cliente como 

outro qualquer. O termo genérico “cliente” é usado, em centenas de organizações, 

para descrever os usuários de seus  produtos e serviços. 

Foco no Aluno e nas Partes Interessadas
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O aluno usa os serviços da escola; logo, é um cliente. 

Mas, pára aí a semelhança. A natureza da atividade escolar — em que mais 

importante do que alguém ensinando é o aluno dando duro para aprender — torna 

o termo “cliente” impreciso e incompleto para descrever o real papel do aluno, 

como veremos na 1a lição aprendida. Daí a preferência pela locução “alunos e 

partes interessadas”, em vez de clientes. 

1ª lição: Não reduza o papel do aluno ao de um simples cliente. O cliente de um 

show chega e quer ser entretido. O de uma partida de futebol, quer que dois times 

joguem para ele assistir. O aluno, no entanto, não pode chegar e, como um 

expectador, querer ser “ensinado”. Ele é também ator: tem de “entrar em cena” 

(ou em campo), ou nada de importante acontece.

 

O aluno, quando centramos a educação na aprendizagem, trabalha tanto ou mais 

do que o professor. Ele passa horas em trabalho em grupo, tem tarefas, 

desenvolve projetos, resolve problemas, leva trabalho para casa. Ou seja, o aluno 

participa da produção do serviço que consome e pelo qual alguém paga. Quem é 

exclusivamente um “consumidor” não faz isso. 

O aluno é, na verdade, uma personagem múltipla. É cliente e mão-de-obra.  É 

cliente pois é o usuário direto do serviço da escola. É mão-de-obra, pois sem seu 

trabalho o serviço que procura (= aprendizagem) não é completado. Se você 

considerar o aluno como 100% cliente e 0,0% mão-de-obra, a tendência é você 

centrar a educação no ensino, e não na aprendizagem. O que é uma pena, pois os 

resultados vão ser imensamente mais fracos do que se a aprendizagem fosse o 

centro do empreendimento educacional.

Comece Ouvindo o Aluno e as Partes Interessadas, Mas Use um Filtro

Se você quiser implementar um poderoso sistema de gestão na sua escola, é aqui 

que tudo começa. É ouvindo o aluno e as partes interessadas, e validando o que 

você ouve, que a organização inicia seu alinhamento. A liderança deve colocar o 

foco no aluno e nas partes interessadas antes de tomar decisões de peso. Por 

exemplo, a definição de metas da escola só faz sentido se as vozes das principais 

partes interessadas forem adequadamente ouvidas, validadas e balanceadas.

2ª lição: Nem tudo o que você ouve está valendo. Ao ouvir, você perceberá que os 

requisitos das partes interessadas são, muitas vezes, conflitantes entre si e até
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 inviáveis. Por esse motivo, esses requisitos precisam ser validados, antes de 

serem incorporados nas suas práticas. As necessidades e expectativas das partes 

interessadas vêm em grande quantidade: alguém sempre quer mais alguma 

coisa. Mas só um número muito menor desses requisitos é que passa pelo seu 

filtro de validação.

Para filtrar e validar requisitos:

(1) use a visão da organização (atender esse requisito ajuda a criar nossa 

imagem preferida do futuro da escola?)

(2) cheque a viabilidade técnica da implementação dos requisitos (existe a 

tecnologia para atender esse requisito?) 

(3) alanceie os requisitos das várias partes interessadas (como 

      compatibilizar o atendimento desse requisito com requisitos conflitantes

        de outras partes interessadas?)

3ª lição: Verifique se o “cliente” tem razão. O cliente nem sempre tem razão. Só 

que o cliente é alguém tão especial que, mesmo errado, continua vindo em 

primeiro lugar.

Colocar o foco certo no aluno e nas partes interessadas implica mergulhar fundo 

na compreensão dos motivos que os levam a querer determinadas coisas, mesmo 

que você com elas não concorde ou veja a lógica das preferências. Seja exaustivo. 

Tente entender qual a razão do cliente, embora não coincida com a sua. Você não é 

obrigado a fazer tudo o que ele quer – afinal, ele pode estar errado, e você tem 

seus filtros de validação. Mas o risco de não saber qual é a lógica do cliente é tão 

arriscado quanto achar que ele sempre tem razão. 

O Que Querem os Alunos de Hoje? E os de Amanhã?

Os requisitos para os alunos atuais diferem dos requisitos dos alunos futuros. Os 

requisitos para os alunos atuais são mais concretos, específicos e imediatos. A 

determinação dos requisitos para os alunos futuros deve fazer parte do 

planejamento da organização, levando em conta as transformações no perfil da 

população escolar e no novo conjunto de competências que os alunos deverão 

exibir futuramente.
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4ª lição: Coloque uma “ponte” entre as necessidades atuais e as necessidades 

futuras dos alunos.

Um exemplo dessa ponte começa com a escola ouvindo anualmente os principais 

empregadores da região, e identificando novos requisitos para a admissão de 

pessoal nessas organizações. Ao ouvir esses requisitos, uma escola pode ficar 

sabendo que algumas empresas vão incluir a experiência do candidato em 

trabalho comunitário voluntário como um dos itens de seleção. A escola pode, 

então, validar esse requisito e passar a jogar forte em “protagonismo juvenil”.

Outro exemplo de como captar e incorporar esses requisitos do futuro é a escola 

sistematicamente participar dos dois ou três melhores congressos de educação do 

país. Nessas ocasiões — em que tipicamente se vislumbram tendências que só vão 

se encorpar no futuro — a escola que tiver seu radar ligado pode sair na frente.

Nem Todos os Focos São Iguais

Estamos nos referindo, separadamente, a alunos e a partes interessadas. Por que 

não juntar tudo, incluindo os alunos no grupo dos interessados? Porque, foco por 

foco, o foco no aluno é o mais crítico e urgente. É a essência do trabalho escolar, 

em que a regra do jogo são os altos níveis de aprendizagem dos alunos.

Na verdade, o foco nas partes interessadas gravita em torno do aluno. Quando, 

por exemplo, colocamos o foco nos pais, não é um foco desinteressado e aleatório: 

queremos ajudar os pais a contribuírem melhor com a aprendizagem dos filhos.  

Essa clareza de foco é importante porque a escola é metralhada diariamente com 

uma saraivada de requisitos de partes interessadas, sendo que muitos não são 

válidos. Para não falarmos das intermináveis solicitações legais e regimentais.

5ª lição: Não perca de vista as partes interessadas, mas o foco maior é no aluno. 

Use o filtro do bom senso para coar e privilegiar os requisitos com impacto na 

aprendizagem. Não caia na armadilha da “fazeção” de coisas, do tipo “não parei 

um minuto hoje” — a menos que você consiga associar essas coisas a um forte 

impacto na aprendizagem dos alunos.
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Os Alunos Sabem Mais do Que Você Imagina

Quem é a maior autoridade em dizer, conclusivamente, se está confuso ou não 

com a explicação de um professor? Quem está na melhor posição para avaliar a 

aceitação de uma dinâmica na sala de aula? Quem pode atestar com mais 

propriedade se as relações dos professores com os alunos são baseadas em 

respeito, apoio e confiança?

Quem respondeu “os alunos”, acertou. Nessas e em inúmeras outras coisas, os 

alunos são verdadeiros especialistas. Sabem de tudo e, se perguntados, 

respondem de bom grado, e de graça. Uma pena é que são tão pouco acionados, 

para darem essas informações. Ou, pelo menos, não são acionados regularmente. 

Quem perde com isso? Seus esforços de melhoramento contínuo.

6ª lição: Inclua a voz dos alunos e partes interessadas, sistematicamente, no 

melhoramento dos processos da escola. Crie sistemas para ouvi-los; valide suas 

contribuições; use-as como oportunidades reais de melhoramento. Ferramentas e 

processos como positivo-delta, grupo de foco, banco de idéias e pesquisas podem 

ser úteis.

Você pode estar se perguntando: se os alunos e os pais não são profissionais da 

educação, como podem ajudar com os processos da escola? Resposta: 

contribuindo com a perspectiva de quem está do outro lado do balcão. Você quer 

melhorar seu processo de comunicação com os pais? Ouça quem você quiser, mas 

não exclua os pais: eles têm a medida exata da atual qualidade de seu processo de 

comunicação, e um conjunto de expectativas de como gostariam que ocorresse 

essa comunicação. Eles só não sabem como podem ser atendidos tecnicamente 

(eles não são do “ramo”), mas sabem muito bem o que esperam que aconteça. 

7ª lição: Envolva os alunos na tomada de decisões e na solução dos problemas 

que mais os afetam. Motivos? Isso (1) aumenta as chances do êxito da solução, e 

(2) aumenta, nos alunos, sua percepção do controle sobre suas vidas, o que é um 

forte combustível para uma auto-imagem positiva. 

Não estamos falando aqui de melhoramento dos processos da escola (ver lição 

anterior). Estamos nos referindo especificamente a problemas de relacionamento, 

atitudes, “disciplina”, que estejam obstruindo um ambiente propicio à 

aprendizagem. Nessas questões, mais do que apenas “escutar” os alunos, eles 

devem ser incluídos na busca ativa de soluções. 
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8ª lição: Envolva os alunos no planejamento e monitoramento de sua 

aprendizagem. Essa participação ativa do aluno nesses dois aspectos de sua 

aprendizagem aumenta sua “propriedade” do processo como um todo. No 

monitoramento da aprendizagem, dois instrumentos podem ser utilizados:

?Fichas de auto-avaliação — tabelas ou “matrizes” contendo um continuum 

de níveis de desempenho, em que o aluno identifica seu domínio corrente de 

alguma competência

?Portfólios — pasta de dados pessoais, contendo metas e resultados de cada 

aluno e da classe

Reclamações Valem Ouro e São de Graça

Quando alguma parte interessada reclamar de algum processo ou serviço de sua 

organização, agradeça aos céus. A reclamação é uma benção — especialmente se 

você usá-la para melhorar. Pense assim: se as pessoas reclamam com alguma 

freqüência, e eu sempre “corro atrás” , devo estar melhorando muito. E mais 

ainda: quem está reclamando, na verdade, está me dando uma outra chance. Não 

está dispensando meus serviços, não está terminando uma relação. Quem não 

quer reclamar mais, na primeira oportunidade, simplesmente me deixa falando 

sozinho.

9ª lição: Chame a reclamação de “oportunidade de melhoramento”. Mas não 

fique esperando que ela bata à sua porta. Facilite, com a criação de sistemas 

específicos, que as pessoas, principalmente as partes interessadas externas, 

reclamem e recebam ajuda.

Uma palavra de precaução: use as reclamações não só para “apagar incêndio”, 

“enxugar gelo”, como para replanejar os processos, promovendo a prevenção 

futura do problema. Um bom lema: Aqui as pessoas reclamam muito, mas não da 

mesma coisa.

A Falta de Um Negativo Não Cria Um Positivo

Você deve ter clareza quanto aos níveis de satisfação e insatisfação dos alunos e 

das partes interessadas com a sua organização. Pense em satisfação e 

insatisfação como duas moedas diferentes, não como os dois lados da mesma 

moeda.
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10ª lição: Não confunda falta de reclamações com satisfação. Não tire conclusões 

desastradas, do tipo: “Como ninguém reclama, devem estar satisfeitos”. Nem 

todas as pessoas insatisfeitas reclamam (algumas já desistiram).   E muitas 

pessoas satisfeitas   reclamam   (ou  seja:   dão  nota  máxima  ao desempenho 

da escola, mas fazem alguma ressalva).

E daí? Não use dados referentes a número de reclamações para concluir sobre 

níveis de satisfação. Use questionários, com algum tipo de continuum, para ter 

essas informações. Por que o continuum? Porque as pessoas são razoáveis: 

raramente estão insatisfeitas com tudo. Podem não gostar de um processo como 

um todo, mas reconhecem o benefício e utilidade de um ou outro passo. É por isso 

que falamos sempre em medir “níveis” de satisfação/insatisfação.

Já Que Vai Ouvir, Ouça Direito

Colocar foco no aluno e nas partes interessadas é um processo seletivo. Você não 

quer saber tudo, só o que faz a diferença. Evite questionários de 30 ou 40 itens, 

esmiuçando tudo, perguntando coisas que os alunos e as partes interessadas (1) 

não têm a mínima condição de saber, e (2) sobre as quais não se interessam em 

opinar.  

11ª lição: Planeje sua coleta de informações sobre necessidades e satisfação das 

partes interessadas.

Pense na sua fonte: Ela tem as informações de que eu preciso? Estou perguntando 

coisas críticas para ela, ou para a operação da escola? Certifique-se de que quem 

responde tem realmente a informação desejada. Perguntar aos pais se o ambiente 

de sala de aula, ou o setor de compras, tem melhorado são perguntas com o 

destinatário equivocado. Verifique se a pergunta tem a ver com os interesses de 

quem responde. Perguntar aos alunos sobre os melhoramentos no atendimento 

da Secretaria Escolar (quando passam um ano sem ir lá), ou sobre sua satisfação 

com aquele serviço, é “queimar” uma pergunta ingenuamente.

Pense no uso das informações: Vou poder fazer alguma coisa, quando as 

respostas entrarem? Perguntar o que as pessoas acham da localização da escola, 

se não há a mais remota chance de mudar dali, é outra pergunta “queimada”. Se 

você não vai poder fazer nada quanto às respostas, ficar apenas perguntando só 

polui e enfraquece seu processo de escuta.
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12ª lição: Melhore continuamente seus processos de escuta. Como fazer isso? 

Uma idéia: inclua no seu processo de escuta um passo a mais, em que você dá um 

retorno às suas fontes sobre o uso que você fez de suas informações. Elas vão 

perceber que você leva as informações a sério e estarão mais receptivas a 

colaborar das próximas vezes. 

Outra idéia: peça à sua fonte para avaliar os seus processos e instrumentos de 

escuta. Você pode perguntar: “Como posso melhorar este processo, para ter 

melhores informações?”. Ou pode usar uma escala de 1 a 5 para que as fontes 

avaliem aspectos selecionados de seu processo de escuta (clareza e  relevância 

das perguntas, extensão e freqüência da pesquisa, entre outros). Essa 

contribuição da fonte para melhorar a escuta é uma coisa muito simples: se você 

estiver aplicando uma pesquisa, por exemplo, inclua, no final do próprio 

questionário, duas ou três perguntas sobre a qualidade do instrumento e da sua 

aplicação. 

Texto originalmente publicado na Revista Linha Direta – Educação por 
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