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Resumo 
 
O ensino superior tem atraído o tema qualidade nas mais diversas discussões da 
área de educação e gestão institucional. Neste contexto, este trabalho  trata das 
condições de ensino na perspectiva dos alunos da graduação em administração de 
instituições privadas. O estudo envolveu uma pesquisa com 303 estudantes do 
período noturno de quatro Instituições de Ensino Superior localizadas no norte do 
estado do Paraná. O questionário do tipo entrega-recolhe baseou-se no modelo de 
Moreira (1997) e investigou os motivos que levaram os estudantes ingressar no 
curso, trabalho e reclamações de professores em sala de aula, divulgação das 
diretrizes curriculares e projeto pedagógico, mercado de trabalho, competências 
profissionais, preparação do estudante pelo curso, fatores de dificuldades na 
aprendizagem, competição no vestibular, liderança na turma e investimento 
realizado pelos gestores da IES. Os resultados indicaram a existência de problemas 
nas condições de ensino destes cursos, destacando recursos técnicos e materiais 
insuficientes, métodos de ensino inadequados, despreparo para o mercado de 
trabalho, fraca competição nos vestibulares e reduzido investimento nas questões de 
ensino pelos gestores.  Nas considerações finais foi enfatizada a necessidade dos 
gestores voltarem-se ao fortalecimento das atividades acadêmicas e, ao atuar nessa 
perspectiva, minimizar os conflitos  e o distanciamento entre os objetivos do ensino e 
das atividades que a ele dão suporte.  
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Introdução 

 
No início deste novo milênio, a capacidade de aprender, redefinir as 

atividades, redesenhar os processos, reavaliar os resultados, adaptar-se à realidade 
competitiva e a tecnologia moderna incluem-se entre os fatores diferenciais para 
ganhar e/ou manter a participação no mercado e melhorar o desempenho 
organizacional. 
 As Instituições de Ensino Superior (IES) também são instituições que deverão 
acompanhar esse contexto, entretanto parecem atuar com valores e práticas 
acentuadas no conservadorismo refletindo um agir passivo nas questões 
educacionais. Mas a partir desta nova realidade estão sendo forçadas a serem mais 



pró-ativas em suas ações, principalmente na identificação das expectativas e 
necessidades do mercado cada vez mais seletivo.  
 No Brasil o ensino superior, apesar de sua limitada existência histórica, 
apresenta problemas e sinais de esgotamento. Sua expansão acelerada na década 
de 70, estimulada oficialmente e sem planejamento prévio, fez surgir um conjunto 
heterogêneo de instituições com diferentes tipos de serviços sem a garantia de um 
padrão mínimo de qualidade.  

Questionando estes comportamentos, organismos internacionais como o 
Banco Mundial (1998) propaga mudanças no sentido de orientar as organizações 
para se tornarem eficientes do ponto de vista de seus resultados e a UNESCO mais 
eficiência social por intermédio da excelência na educação, cada vez mais pertinente 
e eqüitativa a maior parte da população, sem exclusão de qualquer classe. 

Neste contexto, os gestores das IES privadas enfrentam, de um lado, o 
dilema de empreender esforços para manter um superávit do fluxo de caixa, 
condição básica para sobrevivência organizacional e, de outro lado, os 
investimentos para assegurar a qualidade dos serviços de ensino na formação de 
profissionais e do ser cidadão. Relação que exige a participação efetiva e 
consciente, não só da relação aluno, professor e empregado, mas, sobretudo do 
gestor com um rigoroso controle que permita medir resultados. 

Dessa forma, muito se espera das IES, além de essencial para o processo de 
desenvolvimento social e econômico de qualquer nação e de preparar os seres para 
o futuro, conforme descreve Ranciére (1996) a escola é o locus místico onde se 
pode fantasiar a congruência entre o processo de maturação de um indivíduo, o 
futuro coletivo de uma sociedade e o curso harmonioso e ininterrupto do tempo. 

Neste sentido produzir o ensino com realidades diferentes das atuais não está 
restrito apenas a belos espaços físicos, equipar laboratórios e bibliotecas, nem 
mesmo contratar professores com mestrado e doutorado experientes em pesquisa 
(Sampaio, 2000). A sociedade é mais exigente e requer idéias e projetos 
estruturados, rigorosos e que distingam com clareza os fins dos meios, o essencial 
do acidental, privilegiando o ensino, a pesquisa, a extensão, prestação de serviços e 
a administração (Coelho, 1998). 

Assim, a combinação das ideologias de mercado e do consumidor, conforme 
exposta por Franco (1998), são fundamentais a uma IES, principalmente, por 
reconhecer que, no ambiente globalizado competitivo em que se vive, sem 
paradigmas bem definidos, a única estratégia adequada a adotar é a excelência.  
 Embora a discussão acerca da qualidade e produtividade nas IES do Brasil 
está presente a mais tempo no meio das instituições públicas (Sampaio, 1999; 
Neiva, 1990), alguns desdobramentos, nos últimos anos, atingiram às instituições 
privadas que podem ser observados, principalmente, a partir do Exame Nacional de 
Cursos - ENC, uma das forças ambientais que conduzem as IES a modificarem suas 
estruturas em busca do equilíbrio com seus públicos. Começa-se apontar a relação 
existente entre os resultados do ENC e o nível geral de satisfação com o corpo 
docente e a instituição. Os melhores resultados estão sendo obtidos pelas 
instituições que estão proporcionando um melhor nível de satisfação aos seus 
alunos. Isso têm gerado um marketing institucional significativo de forma a atrair 
potenciais estudantes que buscam as instituições de prestígio e os melhores 
serviços de ensino.  

Os impactos dos resultados do ENC na imagem institucional, têm mostrado 
que o estudante, representando a sociedade, vem agindo sempre em busca de 
serviços de qualidade e da satisfação de uma necessidade, cabendo a IES a 



importante tarefa de detectar e oferecer os processos desejados e compreender a 
dinâmica do ambiente. Neste contexto, é imprescindível que os dirigentes das IES 
compreendam o papel representado pelas normas e pelo clima institucional sobre a 
qualidade do ensino (Moreira, 1997:73), isto é, entendam que os recursos e 
procedimentos no processo de ensino devem ser objeto de atenção para gerar e 
agregar valor aos serviços prestados diretamente relacionados ao grau de satisfação 
do usuário.  

Assim, este trabalho apresenta uma análise das condições de ensino em 
Instituições de Ensino Superior Privadas de pequeno porte, na perspectiva de 
estudantes do Curso de Administração noturno, tomando como base o modelo   
paradigma do processo ensino-aprendizagem de Moreira (1997:64).  

 
Referencial teórico 
  

Franco (1998) define que a instituição de ensino, seja de que nível, de que 
grau ou de que tipo for, como fruto da reunião de educadores, em um ou mais locais, 
com filosofia, princípios, diretrizes e estratégias comuns transformadores da 
sociedade. Desta forma, os fatores que interferem na qualidade, envolvendo o 
componente nível de satisfação, são diversos e diferentes, a exemplo: o acesso à 
direção, recepção e serviços de atendimento, acervo bibliográfico existente na 
biblioteca, corpo docente, material didático, espaço para estacionamento de 
veículos, laboratório de informática, recursos audiovisuais disponíveis ao ensino, 
estrutura física  e acústica das salas de aula, sistema de informação acadêmico e  
administrativo, bem como a qualidade das decisões e ações  empreendidas pelos  
dirigentes das IES.  

Assim, o processo de ensino compreendido como um sistema operacional 
envolve atividades, produto, cliente interno e mercado, sendo tão complexo quanto o 
processo industrial uma vez que interagem pessoas, máquinas, materiais e 
ambiente. Neste sentido, para Juran  e Gryna (1993) e Deming (1990), os esforços 
gerenciais começam pelo desenvolvimento de uma melhor compreensão do 
processo.  
 Não obstante o fato do ensino, pesquisa e extensão serem considerados a 
essência no negócio de uma IES, é surpreendente que muitos gerentes na área de 
ensino dediquem tempo e atenção restritos para  entender e explorar os aspectos 
mais importantes dessas atividades (Moreira, 1997:70; Carvalho, in Finger, 
1997:183; Demo, 1998:138; Silva Junior, 2001:270; Ensino Superior, 2002:36). 
 Para Moreira (1997), o paradigma processo de ensino-aprendizagem  
composto pelos elementos “professor” (dimensão do relacionamento; dimensão 
cognitiva; atitude do educador; capacidade inovadora; comprometimento com o 
processo de ensino-aprendizagem), “aluno” (capacidade cognitiva; a experiência 
anterior; disposição e boa vontade; interesse; estrutura socio-econômica; saúde), 
“conteúdo” (adequação às dimensões do aluno; significado/valor; aplicabilidade 
prática) e as “variáveis ambientais” constituídas pelos recursos da IES (sistema de 
crenças dos dirigentes; entendimento da essência do processo educacional; 
lideranças; e recursos de apoio), é uma rede de relacionamentos na qual cada 
elemento exerce maior ou menor influência no processo. Lowman (1995:5) também 
argumenta que os fatores alunos, professores e curso possuem diferentes níveis de 
importância sobre a qualidade do ensino-aprendizagem. 
 Alerta Demo (1998:152) que o ensinar e aprender não significa transferir  
pacotes sucateados, nem mesmo significa meramente repassar saber, o processo 



ensino-aprendizagem sugere a expressão "aprender a aprender" que conclama o 
desafio para a pesquisa, professores preparados, alunos motivados e estruturas e 
recursos adequados. 

Não obstante as necessidades referenciadas, trabalho realizado por 
Folgueras-Dominguez e Morelli (1985), apud Moreira (1997:123), com alunos de 
curso superior, evidencia a dependência do aluno em relação ao professor  e mostra 
que os próprios estudantes  

[...] são conscientes de que uma parte significativa dos problemas estão centrados 
neles mesmos, relacionando-os com a falta de habilidade, atitudes e preparo prévio 
para enfrentar os estudos no curso universitário [...]. 

  A qualidade em educação existe e, como tal, deve ser possível analisá-la. 
Um conceito de qualidade aceita nas universidades é o da qualidade científica do 
corpo docente e o do nível dos alunos ingressantes, no entanto, pouco se questiona 
sobre o desenvolvimento do professor e do aluno ao conviverem na IES. Assim, 
abordando o princípio da gerência de processo, Moreira (1997:171) comenta que 
quanto mais forte a integração entre as diversas atividades de ensino e de apoio, 
mais ágil e melhor será a qualidade dos serviços oferecidos aos estudantes. Já no 
campo da decisão o autor enfatiza que a agilidade do processo só acontece se 
existir um alto nível de delegação e um sistema dinâmico de comunicação. 

Não é segredo, e as pesquisas demonstram que o principal estrangulamento 
do sistema de ensino superior continua sendo a falta de qualificação dos seus 
recursos humanos, e o tempo de dedicação às atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, apesar dos significativos avanços, ocorridos nos últimos anos. Demo 
(1998:137-138) ressalta que a grande maioria dos dirigentes não está preparada 
para construir uma política científica para sua IES, razão pela qual contentam-se 
com administrar prédios e orçamentos, também ressalta sobre a relação aluno-
professor que: [...] cabe menos reclamar do aluno, do que analisar a miséria - horista 
de cursos noturnos recebendo remunerações indizíveis - do professor e [...] espanta 
menos, hoje, a decadência parecidas com profissões braçais, do que a constatação 
de que seu trabalho não vale mais que isso. 

Desta forma, entender com detalhes cada unidade de uma instituição é 
condição necessária ao gerente para refletir mais adequadamente a situação de 
ensino e avaliar a eficiência do processo correspondente para incrementar a 
aprendizagem. Assim, Gasalla (1995:31) destaca que:  

aquelas organizações em que a aprendizagem contínua é um valor prioritário são as 
que estão capacitadas para criar, adquirir e transferir conhecimento, bem como 
modificar seu conhecimento em função do novo conhecimento e das novas visões da 
realidade. 

 Esta discussão evidencia que é injusto culpar tanto o aluno quanto o 
professor pela fraca qualidade do ensino generalizado em grande número de IES 
brasileiras. Entretanto, é inegável que  a participação direta dos  alunos no processo 
de ensino-aprendizagem bem como a maneira subjetiva de julgamento e percepção, 
caracteriza os  serviços nas IES por forte intangibilidade (Grönroos, 1994; Lovelock, 
2001; Bateson, 2001; Gianesi, 1994:33-34). 

Sob o ponto de vista da compra de um serviço esperado e do processo 
ensino-aprendizagem nas IES privadas, o acadêmico ativamente envolvido e 
transformado na organização é entendido, respectivamente, como cliente detentor 
de direitos pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como Código 
de Defesa do Consumidor e como produto de um resultado que se concretiza em 
profissional para competir no mercado de trabalho ou participar do mundo dos 
negócios (Matos, in Finger, 1997:69-71). 



Assim, as interações existentes entre a IES, que presta os serviços, e os 
alunos, que podem ser considerados clientes, são variadas e inúmeras o que, 
obviamente, proporciona um impacto crítico sobre a qualidade percebida dos 
serviços. Neste caso a qualidade de um serviço é compreendida considerando o 
resultado técnico e o processo. Conforme exemplifica Grönroos (1994), um bom 
resultado para um cliente em uma unidade do processo e um resultado menos 
satisfatório em outra unidade do mesmo processo, proporcionará uma qualidade 
total percebida mais baixa do que poderia ter alcançado. 

A satisfação consiste no estado emocional (Lovelock, 2001) que pode 
envolver  raiva, insatisfação,  irritação, indiferença ou alegria sentida por uma pessoa 
após experimentar um desempenho (ou resultado). Deste modo, satisfação resulta 
dos níveis relativos das expectativas e do desempenho percebido (Gianesi, 1994). 

Na gestão de qualidade por serviços, o cliente (Grönroos, 1994; Lovelock, 
2001; Johnston e Clark, 2002) busca comparar sua qualidade esperada com o que 
realmente receberam. O desempenho dos serviços percebido pelo cliente, segundo 
sua expectativa e satisfação, enquadra-se em qualidade superior quando acima do 
desejado, se dentro da zona de tolerância enquadra-se como adequado,  e se 
abaixo do nível esperado ocorrerá  uma lacuna de qualidade ou gap1. Albrecht 
(1992a:27 e 1992b:28) enfoca a percepção do cliente, quando forma uma opinião 
sobre a qualidade de serviços, como o momento da verdade2.  

Normalmente na IES de pequeno porte o ensino de graduação caracteriza-se 
como sendo a principal atividade. Quando envolvem controle acadêmico, 
administrativo e de extensão  podem ser considerados serviços facilitadores. E as 
atividades relacionadas ao xerox, biblioteca, laboratório, por exemplo, enquadram-se 
como serviços de suporte. Neste ambiente, os estudantes entram em contato com 
os empregados e docentes, ajustam-se aos processos administrativos e às rotinas 
da IES, e utilizam, necessariamente, em determinados momentos, de recursos 
técnicos.  

Os serviços em educação envolvendo recursos físicos, pessoas e sistemas 
tornam o processo complexo. Lovelock (2001) expõe que a presença de pessoal e 
clientes no processo operacional torna difícil unificar e controlar a variabilidade tanto 
dos insumos como nos produtos do serviço. Este ambiente torna um desafio a ser 
enfrentado pelo gerente de operações no sentido de conhecer o relacionamento 
entre as decisões de operações e o sucesso financeiro (Johnston e Clark, 2002). 
Medir a produtividade na educação é, portanto, um desafio para serviços de estímulo 
mental.  Explica Lovelock (2001:122) que  

Muitas universidade se encontram sobre pressão para apresentar produtos e têm se 
empenhado em descobrir como medir as horas gastas pelos professores preparando 
aulas, interagindo com alunos, fornecendo serviço para a universidade e a 
comunidade e contribuindo para os seus campos profissionais.  Dessa forma, a 
variabilidade é um problema maior na mensuração da produtividade do serviço, e as 

                                                        
1 ZeithamL, Parasuraman e Berry, apud Grönroos (1994) e Gianesi (1994), comentam a existência de 
cinco gaps (percepção gerencial, especificação da qualidade pela gerência, entrega ou prestação de 
serviços, comunicação com o mercado e qualidade do serviço percebida pelo cliente) e Lovelock 
(2001) descreve sete lacunas (do conhecimento, nos padrões, na entrega, nas percepções, nas 
comunicações internas, na interpretação e no serviço). Na concepção dos autores evitar qualquer 
destes gaps ou lacunas  ajudará uma empresa de serviços a melhorar sua reputação de qualidade de 
serviços. 
2 Este conceito foi introduzido na literatura especializada em gerência de serviços por Normann 
(1984), apud Grönroos (1994) e Gianesi (1994). 



medidas tradicionais de produto do serviço tendem ignorar variações na qualidade ou 
valor de um serviço. 
Assim, é preciso considerar que toda avaliação é necessariamente parcial e 

nenhuma, por mais completa que seja, pode levar em consideração a totalidade das 
variáveis que influem a qualidade do ensino e a sua adequação a contextos sociais 
e culturais diversos. 

 
Metodologia 

 
O estudo foi desenvolvido na região norte do Estado do Paraná, onde se 

encontram várias instituições de ensino privadas e públicas que oferecem na 
estrutura de ensino, cursos de graduação da área socio-econômica. O alvo da 
análise foi um estudo de caso em quatro instituições de ensino superior privada 
sendo duas classificadas como Faculdade Isolada e outras duas como Centro 
Universitário. A escolha destas instituições deve-se ao fato do fácil acesso e 
integração dos pesquisadores junto à direção e estudantes, do seu porte representar 
a média da maioria das IES privadas isoladas da região e pela localização 
estratégica das mesmas que permitem catalisar estudantes e docentes de diferentes 
municípios da região.  

Esse trabalho, voltado para o estudo das condições de ensino, foi 
desenvolvido junto aos estudantes do Curso de Graduação em Administração, do 
terceiro e quarto ano noturno das IES participantes da pesquisa. 

Por se tratar de estudo de caso, para efeito de análise, aplicou-se o que 
Alves-Mazzotti (1998:169) e Yin (2001:43) denominam de "unidade de análise" que 
corresponde a um estudo localizado.  O trabalho caracterizou como sendo um 
estudo de caso de caráter exploratório (Malhotra, 2001, Yin, 2001 e Mattar, 1994) 
envolvendo o uso do questionário. 

O instrumento de pesquisa idealizado em sua maioria na escala Likert de 
cinco pontos, foi desenvolvido a partir da revisão bibliográfica de obras relacionadas 
com o tema e de sessões de "brainstorming" envolvendo os estudantes de um Curso 
de Administração.  Nessas sessões foi possível elencar um grande número de 
fatores que, na opinião do grupo, poderiam interferir nas condições de ensino.  

O instrumento foi aplicado “in loco” pelo pesquisador, do tipo entrega-recolhe 
(Mattar, 1994:198), com a finalidade de reduzir o tempo de aplicação e despertar o 
interesse do participante. Antes de sua aplicação, o questionário foi submetido a um 
pré-teste com os estudantes.  

No que refere a definição dos participantes, em razão de ser quatro IES 
pesquisadas e os obstáculos para abordagem do  elemento de pesquisa, a amostra 
foi delineada a partir de procedimentos estatísticos considerando um nível de 
significância de 5% e erro amostral de 5%. Nestas condições obteve-se de 478 
estudantes matriculados, que correspondiam ao universo de pesquisa, 303 
questionários devidamente preenchido pelos acadêmicos, o que representa 63% do 
total.  

 
Caracterização da Amostra 

 
Em relação aos participantes da pesquisa, 54% estudam em Faculdade 

Isolada e 46% em Centros Universitários, sendo 56% do terceiro ano e 44% do 
quarto ano do Curso de Administração. Entre os participantes 17% não possui outra 
atividade a não ser estudar, enquanto 83% estudam e trabalham (15% em empresas 



públicas, 75% em empresas privadas, 8% profissional liberal e 2% em outras 
atividades). Os recursos financeiros para pagar o curso superior advêm 66% de 
salário próprio, 25% de recursos da família que financia o estudo do acadêmico, 7% 
de financiamento especial e 2% de outras fontes como bolsa de estágio e 
financiamento de empresas. 

A origem dos estudantes quanto ao local de residência apresenta uma 
variação significativa entre as IES. As instituições instaladas em municípios com 
população em torno de 40 mil atraem, em face de localização privilegiada, grande 
número de estudantes dos municípios circunvizinhos. As instituições posicionadas 
em cidades pólos no norte do estado do Paraná com mais de 300 mil habitantes, 
possuem a grande maioria de seus estudantes do próprio município. No que refere 
ao perfil dos estudantes quanto ao sexo, condição civil e idade, nota-se que há uma 
equivalência entre os sexos, indicando que um grande número de mulheres tem 
optado pelo Curso de Administração. A idade média que prevalece entre os 
acadêmicos é de 21 a 30 anos, mostrando que a grande maioria é muito jovem.  
 
Resultado da Pesquisa  

 
Buscou-se, ao analisar o ingresso do estudante no curso superior, conhecer 

os motivos da escolha do curso e se este, por um desvio de interesses pessoais, 
constituiria em foco que levaria  reduzir o ímpeto da aprendizagem no processo de 
ensino. Foi possível registrar 19 citações diferentes, no entanto, entre as 5 que mais 
se destacaram observa-se relação com a possibilidade de mercado de trabalho, 
continuidade dos negócios da família, complemento da formação pessoal, não 
conseguir o curso desejado e falta de recursos financeiros para investir em curso 
mais adequado à sua formação profissional.   

É muito comum os docentes reclamarem da falta de recursos didáticos ou 
outros diretamente relacionados com o ensino. Quando indagados sobre este item 
39% dos estudantes assinalaram que nunca presenciaram a reclamação de docente 
sobre recursos de ensino, enquanto, entre os 61% que destacaram a presença de 
tal comportamento em sala de aula. Do total pesquisado, 75% ressaltaram a falta de 
equipamentos como retroprojetor, data-show e vídeo como a principal debilidade. 
Também foi citada a falta de material didático e pessoal de apoio inadequado ou mal 
preparado.  

Outro fator enfaticamente destacado entre os educadores é a importância do 
projeto pedagógico do Curso, principalmente porque é um norteador de 
procedimentos e tomada de decisão para os docentes e estudantes. No entanto, a  
partir da pesquisa foi possível perceber que conhecer o produto ou serviço de ensino 
que pretende adquirir tem sido de menor importância nas decisões dos candidatos a 
uma vaga no curso superior. Comumente, na busca de um curso superior, tem sido 
priorizado a "chancela" da IES e facilidade da aprovação no vestibular. Estes dados 
revelam uma situação problema pois nestas condições, o estudante participante do 
processo de ensino, sem conhecer seus rumos e caminhos, poderá gerar conflitos 
de posicionamento e de integração ou frustrar-se com a instituição e com o curso. 

Diante da falta de conhecimento do produto que adquiriu, no caso o Projeto 
Pedagógico, pior ainda seria se, após seu ingresso na IES, não fosse realizado 
qualquer apresentação de suas características intrínsecas e extrínsecas.  Assim, é 
imperativo entender se as IES, através da gestão, têm se preocupado com  
orientações a professores, alunos e funcionários quanto aos encaminhamentos e 
estabelecimento de seus objetivos estratégicos. Nesta linha de pensamento, 



buscou-se conhecer junto aos estudantes a atuação do coordenador de curso 
quanto as diretrizes curriculares constantes no projeto pedagógico do curso. Quando 
perguntado ao estudante sobre a apresentação deste projeto, pelo coordenador de 
Curso, verificou-se o seguinte: para 46% dos estudantes o coordenador de Curso 
vem apresentando e comentando as diretrizes curriculares e o projeto pedagógico 
do Curso. No entanto, 17%  e 37%, respectivamente, enfatizaram não estarem 
recebendo orientações ou adquirindo-as de forma inadequada. Isto indica que  a 
tarefa do coordenador vem sendo realizada de forma incompleta. Estes dados, além 
de revelar que algo deve ser feito para melhorar esta importante tarefa do 
coordenador de Curso, dá indícios sobre a existência de problemas internos no 
processo de comunicação, não satisfazendo parte dos estudantes.   
 Ressalta-se que em uma das instituições pesquisadas o projeto pedagógico é 
apresentado pelo coordenador do curso somente aos acadêmicos iniciantes através 
do manual do estudante, não havendo qualquer aprofundamento sobre as diretrizes 
curriculares emanadas do MEC ou outro órgão como o Conselho Federal de 
Administração.  
 As condições de ensino ofertadas e o envolvimento do estudante no processo 
permitem subentender a preparação profissional do estudante para o mercado de 
trabalho.  Desta forma, outra questão verificada foi à percepção dos alunos sobre as 
condições profissionais oferecidas pelo Curso, quanto ao mercado de trabalho. A 
maioria dos estudantes (61%) afirmou não se sentir preparados para atuar mercado 
de trabalho nas áreas de abrangência da IES onde realiza o curso. A partir desse 
indicador, pode-se entender que o Curso apresenta debilidades para prepará-los a 
assumir alguma função no campo da administração. Assim um grande número de 
estudantes já prevê a necessidade de completar os conhecimentos na área (87%), 
indicando, portanto, que o Curso pode ser melhorado quanto ao aspecto de 
conteúdo para atender as necessidades de formação profissional para o mercado de 
trabalho. 

As diretrizes curriculares arrolam algumas competências importantes na 
formação dos administradores. Destarte, foi questionado se os estudantes estavam 
recebendo, em geral, nas disciplinas do Curso, estas competências registradas pelo 
MEC.  
 Um número significativo de estudantes afirmaram que as sete competências3 
são fornecidas no Curso, na concordância de 80% para a competência intelectual, 
68%  para a organizacional, 83% para a comunicativa, 79% para a social, 76% para  
a comportamental, 60% para a política e 67% para a técnica ou metódica.  

Observa-se que 67% dos estudantes acreditam estar sendo bem preparados 
pelo Curso que freqüentam apesar de uma grande maioria, conforme já mencionado, 
não visualizar uma suficiente preparação para atender as necessidades do mercado 
de trabalho. Para 15% dos estudantes que assinalaram o Curso mal ou muito mal na 
preparação profissional, os fatores que mais se destacaram foram teórico ou pouco 
prático (19,5%), o aluno não pode se dedicar como deveria nos estudos (11,2%), 
não dá uma visão da empresa (10,6%), muito generalista (10,6%), ensino não 
criativo (9,6%). (Na pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Administração 
                                                        
3 No instrumento de pesquisa cada competência estava previamente definida de acordo com as 
diretrizes curriculares com a finalidade de facilitar a interpretação da questão pelo acadêmico.  
 
 
 
 
 



(CFA), em 1999, com 783 administradores no Brasil, aqueles que avaliaram 
desfavorável o curso destacaram: estritamente teórico (27,8%), marcadamente 
generalista (17,2%), estar orientado para uma didática tradicionalista (15,6%), estar 
permeado de matérias inúteis (15,1%) e incapaz de dar uma visão geral da empresa 
(14,7%). Tais dados indicam que de 1999 até agora parece que pouco foi mudado 
em relação aos aspectos que causam insatisfação). 

Também nas IES pesquisadas, aqueles que concordam em estar se sentindo 
bem preparado destacaram o ensino de assuntos importantes (46,9%), curso 
atualizado acompanhando as realidades empresariais (45,9%), bons professores 
(40,3%), boa visão geral da empresa (34,7%), possibilidade de fazer bons amigos 
(29,3%), oferece boa base para o trabalho (25,1 %) entre outros. Na mesma 
pesquisa realizada pelo CFA, aqueles que avaliaram positivamente o curso 
destacaram cinco razões mais relevantes: bons professores (43,4%), existência de 
disciplinas importantes em termos de conteúdo (43%), permitir uma boa visão geral 
da empresa (37,5%), desenvolver habilidades profissionais (32,1%) e possibilitou a 
consolidação de boas amizades (30,4%).  

Outro objetivo do estudo foi verificar a atuação dos professores em sala de 
aula quanto ao feedback da aprendizagem, expectativa e clima criado pelo docente 
e variação nas técnicas e métodos de ensino praticados. Verificou-se que 52% dos 
estudantes concordam que os docentes dão feedback dos conteúdos ensinados em 
sala de aula, 43% indicaram que os docentes mudam suas técnicas e métodos de 
ensino como forma de motivar e facilitar a aprendizagem, no entanto, 33% e 28% 
dos estudantes, respectivamente, indicaram que os docentes mostram-se 
indiferentes e não criam expectativas ou clima para melhorar a condição de ensino e 
a relação aluno-professor.  

Buscando identificar as dificuldades críticas na aprendizagem dos estudantes, 
num rol de oito itens previamente relacionados, verificou-se que os fatores mais 
assinalados foram síndrome do estudante (deixar tudo para a última hora), método 
adotado pelo professor para ensinar, complexidade dos conteúdos das matérias do 
Curso e perfil dos professores. Todavia, observa-se que os estudantes indicaram 
possuir bons professores com problemas relacionados a forma de ensinar - métodos 
e recursos didáticos - ou perfil do docente - introvertido, inflexível, exigente, popular, 
entre outros. 
 Também foi questionado se os fatores como a fraca competição no vestibular, 
a falta de uma forte liderança em sala de aula e as restrições de investimento das 
IES, bem como a não reprodução de material didático interfere no desempenho 
escolar dos estudantes. Os estudantes concordaram que os fatores fraca 
competição no vestibular (42%), falta de uma boa liderança em sala (55%) e 
restrição de investimento em recursos de ensino (53%) dificultam um melhor 
desempenho em sala de aula.  

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a relação existente entre os 
estudantes e os professores de disciplinas profissionalizantes do Curso foi 
perguntado qual o melhor professor. Entre os pesquisados, 62% indicou o professor 
de Administração Financeira (62%), seguido pelo de Organização e Métodos (54%), 
visualizados como um exemplo para o aluno. É importante observar que nesta 
análise inclui desempenho e características pessoais, no entanto, o professor da 
área financeira obteve escore para "um exemplo a ser seguido" nas quatro IES 
pesquisadas. Uma explicação possível, que merece investigação, poderia estar 
relacionada com a amplitude ou abertura dos conteúdos, bem como seu relativo 
aprofundamento, para um número significativo de estudantes com dificuldades nas 



operações básicas de matemática. Todavia é importante destacar que o Exame 
Nacional de Cursos - ENC têm revelado certa dificuldade de desempenho dos 
estudantes com a Administração Financeira e Orçamento.  
 
Considerações Finais 
  
 Neste trabalho, as condições de ensino focadas para a análise de processo, 
estruturada na forma de uma rede de relacionamentos, considerou que os vários 
fatores explorados permitem integrar a discussão sobre política de qualidade na 
visão dos gestores. 

Contribuir para a solução dos problemas sociais, econômicos e políticos da 
sociedade brasileira tem sido a discursiva nas finalidades do ensino superior, no 
entanto,  a atitude conservadora e a falta de sensibilidade de muitos gestores da 
educação, diante de um número significativo de problemas de ensino, têm 
conduzido à falta de qualidade e a irrelevância social dos cursos. 

É preponderante a gestão voltar-se ao fortalecimento das atividades 
acadêmicas e, ao atuar nessa perspectiva, cumprir o papel decisivo no sentido de 
minimizar os conflitos  e o distanciamento entre os objetivos do ensino e das 
atividades que a ele dão suporte, além de contribuir para a formação de um 
paradigma próprio que contemple os aspectos organizacionais e administrativos de 
instituições educacionais. 

A competitividade no ensino não se limita, simplesmente, a retransmitir e 
reproduzir os conhecimentos existentes, mas produzir novas competências e abrir 
espaço na sociedade para novas elites, alterando, desta forma, a ordem social. As 
IES não podem ser vistas simplesmente como um lugar na qual o conhecimento é 
transmitido, mas como um lugar em que ele deve ser também produzido.  

Na prática o conceito de qualidade de ensino tem aparecido intimamente 
associado à atuação do professor na sala de aula. Murdick, Render e Russel, 1990 
(apud Moreira 1997:159), salientam que essa visão parcial está conforme à idéia de 
qualidade aceita na maioria das atividades de serviços, e segundo a qual a 
qualidade é aquilo que é determinado pela percepção do usuário. 

Apesar das ameaças com que se defronta o ensino superior privado e das 
dificuldades em minimizar, há possibilidades de estratégias que as supere. Será 
necessário adaptar políticas pró-ativa e não ficar na expectativa ilusória de que o 
Estado cumprirá as suas obrigações legais e tirará o ensino superior privado das 
suas dificuldades à vista.  
 A questão do desenvolvimento do ensino superior privado, até mesmo da sua 
sobrevivência, não é só uma questão política, mas também, e principalmente, uma 
questão econômica e técnica. Tem a ver com a posição e o jogo no mercado. Passa, 
essencialmente, por uma estratégia de competição e de qualidade.  Em muitos 
casos, as IES privadas já lidam de forma positiva e eficaz com estes problemas, mas 
é necessário que essas experiências sejam potencializadas e generalizadas. 

Diante do exposto, cabe a cada IES, através de seus gestores, compreender 
o ambiente de trabalho como uma forma de repensar suas reais finalidades, analisar 
seus valores existentes e necessários, reorganizar e melhorar os serviços aos 
estudantes. No caso específico deste trabalho, a contribuição visando um possível 
aproveitamento no planejamento das atividades acadêmicas, resume nos seguintes: 
1. Os estudantes buscam no Curso de graduação em Administração o 

complemento profissional. 
2. Reconhecem que não se dedicam como deveriam para a vida profissional. 



3. Indicam que as principais reclamações dos docentes são a falta de equipamentos 
adequados e material didático para o ensino em sala de aula. 

4. Mostram que a relação professor aluno necessita ser melhorada. 
5. Destacam que o método de ensino adotado pelo professor tem sido uma das 

dificuldades para o aprendizado dos conteúdos. 
6. Mostraram que não estão preparados para o mercado de trabalho, mesmo com  

algumas competências serem razoavelmente adquiridas durante o curso. 
7. Concordam que o reduzido investimento no ensino, a inexpressiva liderança nas 

turmas do Curso de Administração e a fraca competição nos vestibulares têm 
prejudicado o ensino e a aprendizagem. 

 A partir das contribuições, algumas ações relacionadas diretamente ao 
conteúdo analisado poderiam ser empreendidas como alternativa de mudança nas 
IES: 
1. Intensificar e diversificar as linhas de financiamento de estudos para alunos 

economicamente carentes. 
2. Criação de programas de financiamento para apoio às atividades de pesquisa e 

de extensão reservado para IES de iniciativa privada, na medida da qualidade e 
relevância de seus projetos de pesquisa à sociedade. 

3. A quantidade de vagas por turma não exceder a sessenta alunos.  
4. Criar um setor específico, com pessoal treinado e consciente aos problemas de 

sala de aula, para planejamento, controle e manutenção de recursos de ensino, 
devidamente integrado com a coordenação de curso. 

5. Divulgar, de forma organizada e clara, o projeto pedagógico do curso aos 
estudantes entrantes e reforçar, no início de cada ano, para as demais turmas as 
habilidades e competências a serem adquiridas nas disciplinas. 

6. Criar programa de treinamento docente, com a participação de profissional da 
área de educação, para orientar o uso de métodos de ensino mais adequados a 
conteúdos específicos e, principalmente, preparar-se para ensinar o "aprender a 
aprender". 

7. Criar o hábito de trabalhar com métodos de caso representativos de problemas 
reais com a intenção de amenizar as diferenças entre o teórico e o prático, 
programar visitas de estudo com acompanhamento docente, em disciplinas 
profissionalizantes incluir o testemunho de experiências de profissionais externos 
à IES, da área e de outras áreas, para contemplar a interdisciplinaridade, 
desenvolver parcerias com empresas da região, entre outras atividades. 

8. Estabelecer um professor tutor para cada turma, como forma de acompanhar e 
orientar a vida acadêmica de cada aluno, para auxiliar no estágio e engajar no 
mercado de trabalho. 

  Este trabalho não esgota o tema repleto de peculiaridade, assim, futuros 
estudos poderiam ser realizados, abordando assuntos, como exemplo: 1) motivos e 
percepções que levam os gestores administrativos de IES particulares distanciar da 
sala de aula, elemento importante na educação, 2)  trabalho do professor 
incorporando a idéia do "fazer" docente face às novas tecnologias existentes e o 
surgimento de organizações de ensino modernas e competitivas, 3) serviços 
prestados pelos funcionários técnico-administrativos em meio a improvisações e 
amadorismos, prejudicando os trabalhos de ensino e a imagem Institucional, 4) 
novos modelos de gestão como alternativa de administração as IES privadas, 5) o 
aluno-cliente e aluno-produto detentor de direitos pelo Código de Defesa do 
Consumidor, entre outros.  
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