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Artigo Alto escalão

Francisco R.
Bittencourt *

O exercício da docência em pro-
gramasdeformaçãoedesenvol-
vimento permite ao professor a
descoberta de fenômenos que,
embora não sejam necessaria-
mentecapazesdecontribuirpa-
ra o aprimoramento pleno dos
alunos, mostram o quanto há de
se fazer para mudar uma situa-
çãoevidente.Apresençadepro-
fissionaisdosmaisdiversosper-
fis em sala de aula cria um desa-
fio para o docente: se se eleva o
níveldadiscussão,partedosalu-
nosnão“navega”;sesebaixaes-
te nível, parte se desinteressa.

A qualidade da participação
e do envolvimento – que prefiro
chamardepropostadecompro-
metimento – não é homogênea.
Programas são caros (no meu
caso,sãoprogramasdepós-gra-
duação), e me pergunto se há
coerência no investimento,
quandoaqualidadedaparticipa-
ção está distante da importân-
cia do impacto a ser provocado
pelo conhecimento.

É fundamental, portanto, es-
taratentoàescolhaconscientee
ao desempenho consistente, as-
sociando o estudo à descoberta
deumnovohorizonte;àqualida-
de da atitude dos alunos, levan-
do-se em conta o tempo dedica-
do, as modificações em sua vida
pessoal e profissional, o custo
econômico-financeiro,eossacri-
fícios e renúncias importantes
durante a realização do curso.

Háqueserentendidoquenes-
te novo cenário algumas situa-
ções,porpartedosalunos,sere-
velam incompatíveis com a sua
realidade,comoasuperficialida-
de das abordagens sobre os te-
masdeestudo;onãoaprofunda-
mento das reflexões sobre o
aprendizado; considerar que a

tarefa (o estudo) deve ser leva-
daacabonomenortempoecom
omenoresforçopossíveis;odes-
compromisso com a consistên-
cia e a fundamentação compatí-
velcomníveldeespecialidade;a
falta de questionamento ou co-
mentários sobre temas trata-
dos em aula, ou crítica às abor-
dagens didáticas; o desconheci-
mento em relação ao material
de apoio didático; a ausência de
percepção quanto à aplicação
doqueétransmitidoàrealidade
profissional;odesinteresse(des-
motivação e descompromisso)
em relação às atividades prati-
cadas como metodologia e, por
fim, a má qualidade na elabora-
çãodostextosproduzidos,quan-
donãosãosubstituídospor“clo-
nagens” da internet.

COMPORTAMENTO
É evidente que há comporta-
mentos e atitudes que se mos-
tram coerentes com a realida-
de: estudo acurado, pesquisas
bem elaboradas, capacidade de
respostas em relação às tarefas
e desafios propostos.

Esta reflexão leva a algumas
constatações: a primeira delas é

queoinvestimentoemcursosde
pós-graduaçãosignificaaconse-
cução de um objetivo que leva o
estudante a um novo patamar;
trata-se de um novo paradigma
vivencial:pessoal,socialeprofis-
sional;aatividadelevaaumcom-
partilhamentocomoutrasexpe-
riências que devem enriquecer
a percepção do aluno e é, sem
dúvida,umprocessodeenrique-
cimento em relação à cultura in-
dividual,comimpactosnacultu-
ra social e organizacional.

Assim, como entender o de-
sinteresse,aparticipaçãoempo-
brecida, a preocupação com o
términodasaulas,afaltaemfun-
çãodeprioridadesdiscutíveis,o
desrespeito aos horários, a má
qualidade nas respostas obti-
dasemprovas,testes,trabalhos
epesquisas,ouseja,apreocupa-
ção com o “passar”, e não com
internalizar o conhecimento?

Semdúvidanãoéanossapro-
posta generalizar. A sensação
que fica é de falta de percepção
quanto ao verdadeiro significa-
dodoaprendizado.Atribui-seao
grande maestro brasileiro Elea-
zar de Carvalho a afirmativa de
que, para aprender na vida, três

coisas são necessárias: estu-
dar, estudar e estudar.

Desta forma, encontra-
mosnestecenárioumuniver-
so riquíssimo no qual pon-
tuam contribuições, por
meiodeleituras,estudos,pes-
quisas e trocas de informa-
ções sobre experiências que,
sem dúvida, permitirão ao
profissionalmarcarsuaatua-
ção com um padrão de exce-
lência. Por que ignorar estes
recursos? Por que não inves-
tirdemaneiraobjetivanopró-
prio desenvolvimento? Por
quenãocobrar,deformainci-
siva, que os corresponsáveis
por esta vivência, professo-
reseautores,tragamaneces-
sária contribuição para esta
agregação de valor? Por que
marcarestemomentodevira-
da com uma atividade que se
assemelha a um lanche fast
food, quando na realidade
temtodosos ingredientespa-
ra se tornar um banquete de
crescimento?

Um programa de pós-gra-
duação, mais do que ensinar,
deve se propor a provocar
uma reflexão sobre as práti-
cas de ação profissional. Cos-
tumoafirmarquemeuobjeti-
vo, ao fim da aula, é que os
alunostenhammuitomaisdú-
vidasdoquecertezasemrela-
ção aos temas tratados.

Issoporqueadúvidalevaà
busca da informação, do co-
nhecimento que agrega sa-
ber. Cabe ao professor sensi-
bilizar, e cabe ao aluno, via
aprendizado, atingir os ní-
veis de conscientização ne-
cessáriosparaseucrescimen-
to. Fica o desafio, pois os ven-
cedores desta maratona são
o próprio aluno, a instituição
na qual exerce sua atividade
produtiva, a comunidade on-
de vive e exerce influência. ●

*Francisco R. Bittencourt é
consultor sênior do Instituto
MVC

Aprendizado consciente

● Roche – O administrador de
empresas Maurício Rossi assu-
miu a diretoria de Recursos
Humanos & Comunicações da
Roche Diagnóstica Brasil. Des-
de 1995 no mercado, Rossi
trabalhou em companhias co-
mo Janssen Cilag Farmacêuti-
ca, Philip Morris, Unisys Bec-
ton Dickinson e Covidien.

● Log-In – Jacqueline Sertã
Costa é a nova diretora finan-
ceira da Log-In, companhia
criada a partir de ativos da
área de logística da minerado-
ra Vale. Há15 anos no setor, a
executiva atuava desde 2004
como gerente-geral de Gestão
Econômica da área de Alumí-
nio da Vale.

● NCR – A NCR Brasil contra-
tou Alexandre Dias para assu-
mir a gerência de negócios na
área pública. O executivo, que
atuará em Brasília, atua há12
anos em vendas para o setor
público e passou por empre-
sas como IBM, Compaq, CA e
Cisco.

● Intervet/Schering-Plough –
Robson Gomes é o novo coorde-
nador de Território de Suinocultu-
ra, no Paraná e em Mato Grosso
do Sul da Intervet/Schering-Plou-
gh Animal Health. Gomes traba-
lhou na Sadia e, por último, na
Nutron Alimentos, como coorde-
nador técnico comercial.

● Prosegur – Alberto Minazzoli é

o novo diretor geral da unida-
de brasileira da Prosegur, em-
presa espanhola de transporte
de valores. Minazzoli atuava
como diretor executivo da
área de Logística de Valores
da empresa.

● Libra – A Libra Logística con-
tratou dois novos executivos:
Waldo Netto, novo diretor Co-
mercial e de Marketing, e Mar-
cos Medeiros, novo gerente
geral da Libra Terminal Cuba-
tão (SP).

● Gonow – A Gonow Tecnolo-
gia contratou dois novos pro-
fissionais para atuar na área
de comercialização de seus
produtos: Daniel Pisano, ex-
Spring Wireless, e Marco Al-
meida, que já trabalhou na
Ericsson e na Dell.

● SiteSeeing – SiteSeeing, empre-
sa especializada em soluções de
monitoramento de performance
de aplicações, anunciou Mário
Simões Cardozo Júnior para o
cargo de gerente de contas.

● CRV Lagoa – A CRV Lagoa
anunciou Antonino Bosco como
novo gerente comercial. Bosco
atuou em empresas como Ouro
Fino Agronegócio, De Laval e
Nestlé.

†Para mais informações acesse
www.ae.com.br. Colaborações
podem ser enviadas para paulo.
fortuna@grupoestado.com.br

Paulo Fortuna

A indústria farmacêutica EMS
anunciou a contratação de dois
executivos para o primeiro esca-
lão. Vinícius Blum é o novo dire-
tor-adjunto de Pesquisa Clínica e
Jair Steola assumiu a diretoria
Administrativa Financeira e coor-
denará os setores de Finanças, TI
Sistemas, Segurança Patrimo-
nial, Organização & Método, TI

Infraestrutura e Financiamento
de Projetos. Blum esteve à frente
da Unifesp, Sobrafito, hospitais
Beneficência Portuguesa e Sírio
Libanês, e já atuou nas áreas de
Pesquisa Clínica e Médica do Gru-
po Hypermarcas – Divisão Farma-
sa e do Aché Laboratórios. Steola
trabalhou nas áreas financeiras
da Companhia Nacional de Açú-
car e Álcool, Alcatel/Lucent,
SBT, Ambev e Dow. ●

EMS reforça comando
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