insatisfatórios. O que explica uma

Marcos Hashimoto, professor de

teceu comigo. Escolhi Administra-

avaliação tão negativa? C o m o fugir

Empreendedorismo do Instituto

ção porque não sabia bem o que

desses perigos e, ao mesmo tempo,

de Pesquisa (Insper), em São Paulo.

queria fazer na vida e passei qua-

tirar o máximo proveito de uma

É aí que a Administração entra em

tro anos estudando, indo às aulas,

faculdade? C o m a ajuda de espe-

cena. O curso ainda é visto com

fazendo provas, mas sem muito

Não sabia o que queria, então, estou

cialistas na área, elaboramos o guia

uma espécie de coringa — quem é

interesse e sem me preocupar em

aqui... Acredite, muita gente (mui-

abaixo, que mostra onde estão as

formado na área pode atuar nos

como utilizaria aquilo tudo. No

to mais do que você imagina) ainda

principais armadilhas e o que elas

mais diversos setores do mercado

final, ficou o diploma e tive de

pensa assim na hora de decidir qual

reservam para você.

— o que o torna, ironicamente, a

reaprender muita coisa, dessa vez,

carreira seguir

e entre os futuros

escolha ideal para quem não sabe o

na prática", conta ele, que hoje su-

administradores não é diferente.

PROBLEMA 1:

que escolher ou só quer saber do di-

perou os obstáculos, redescobriu

Experimente perguntar para seus

QUANDO 0 OBJETIVO É SÓ 0

ploma. "Optar por essa área acaba

a Administração e comanda uma

colegas — seja na faculdade ou no

DIPLOMA

sendo um mecanismo natural para

construtora em João Pessoa, na
Paraíba.

" U m problema típico do Brasil é

muitos estudantes. E esse é grande

Administração e você corre o sério

que as pessoas se sentem na obri-

um problema", analisa Paulo.

risco de ouvir uma (ou várias!) das

gação de fazer um curso superior e

respostas acima.

o próprio mercado acaba reforçado

CONSEQUÊNCIA

trabalho - o que os levou a cursar

PROBLEMA 2:
QUANDO O ALUNO NÃO PASSA DE

O que esses futuros profissio-

essa cobrança ao exigir que os pro-

Desânimo, apatia, falta de perspec-

UM CLIENTE

nais esquecem é que o preço da

fissionais tenham um diploma",

tivas profissionais. Esses são alguns

A cada ano, mais cursos supe-

conveniência pode sair caro com

avalia Paulo Prochno, professor de

efeitos colaterais de quem não sabe

riores surgem no país, muitos

o passar do tempo.

administração na Universidade de

por que escolheu Administração

deles oferecidos por faculdades

Maryland, nos Estados Unidos.

ou entrou na área pelos motivos

particulares. Dentro de algumas

Aulas mal

aproveitadas,

oportunidades

aprendizado

que

passam

de

dessas

batidas,

institui-

ções de ensino

falta de motiva-

está o segundo

ção e despreparo

perigo.

para o

mercado

mos falando do

de trabalho são os

tipo de relação

riscos para quem

mantida

escolheu uma car-

escolas e alunos,

reira levado pelos

uma relação em

motivos

que o foco, que

Pra

errados.

complicar,

Esta-

deveria

os cursos de A d -

na

ministração

entre

estar

educação,

do

concentra-se no

país sofrem com

consumo. Fun-

vários problemas,

ciona assim: o

de professores despreparados a disciplinas que não
seguem as tendências do mercado,
passando pela falta de preocupação com a educação propriamente dita. De acordo com o último
Índice Geral de Cursos ( I G C ) , do
M E C , apenas 6,92% dos cursos
de Administração são considerados satisfatórios ou excelentes, enquanto 38,99% estão abaixo dos
níveis de qualidade, ou seja, são

estudante,

que-

Sim, ele tem razão. E o resultado

errados. Se o estudante não tomar

rendo comodidade, busca uma

dessa "obrigação" não é nada posi-

consciência desse perigo e o tempo

instituição onde o diploma será

tivo. Ao contrário: isso acaba levan-

inteiro mantiver o foco apenas em

facilitado; já algumas faculdades,

do muitos estudantes a escolherem

obter o diploma, acabará deixando

dispostas a satisfazer seus clientes,

o curso de graduação pelos moti-

passar a chance de grandes apren-

não impõem barreiras a essa bus-

vos errados. "Isso faz com que eles

dizados e descobertas. Pior: lá na

ca e, por isso, acabam priorizando

escolham aqueles aparentemente

frente, quando estiver no mercado

menos a formação e muito mais a

mais fáceis de cursar, ou menos

de rrabalho, terá que compensar

satisfação do consumidor. Termi-

concorridos na hora do vestibular,

tudo o que não aprendeu. Foi o

nado o curso, o cliente (estudan-

ou que ofereçam mais facilidade

que ocorreu com Marcos Xavier*,

te) sai feliz, porém pouco qualifi-

para conseguir o diploma", lembra

29 anos. "Exatamente assim acon-

cado profissionalmente.

C0N5EQUÊNCIA

Há administradores atuando nas

a Administração na internet ou

alunos ficam limitados e desmo-

A professora Sylvia Vergara notou

áreas pública e privada, de saúde,

em livros que não são referência.

tivados", explica Paulo Prochno.

que esse problema teve origem há

alimentação, tecnologia, educa-

O resultado é que se acaba pas-

No modelo americano, segundo

cerca de quatro décadas. "A partir

ção, finanças, aviação, apenas para

sando aos alunos conceitos e i n -

ele, ocorre o contrário. Os alunos,

dos anos 70, com a crise do pe-

citar algumas. E, por esse motivo,

formações sem base teórica", res-

no início da graduação, podem

tróleo, as políticas educacionais

as faculdades abrem as portas para

salta, lembrando o quanto isso vai

escolher entre uma série de disci-

têm sido fortemente influenciadas

professores t a m b é m graduados ou

prejudicar o estudante

plinas genéricas e aprender sobre

pela ideologia neoliberal, que pro-

especializados em outros campos,

profissional da área.

e futuro

temas gerais, não necessariamente ligados à Administração. "Nos

põe a privatização do ensino mé-

os quais podem ir da engenharia à

dio e superior, e restringe a ação

psicologia, do marketing à mate-

PROBLEMA 4:

dois primeiros anos da faculdade,

do Estado à garantia da educação

mática. Esse conhecimento m u l -

eles têm liberdade para escolher

básica, deixando os outros níveis

tidisciplinar, aliás, é importante

de ensino sujeitos às leis da ofer-

para a formação do profissional.

QUANDO AS DISCIPLINAS NÃO
ACOMPANHAM A EVOLUÇÃO DO
MERCADO

e, n u m a etapa posterior, podem

estudar,

por exemplo,

política

mundial, economia, marketing

ta e da procura", afirma, no arti-

O problema é na hora de adaptar

Ao ingressar no curso de A d m i -

go Reflexões sobre o conceito de

o conhecimento das outras áreas

nistração, não há como escapar

optar por aquelas disciplinas nas

aluno-cliente nas instituições de

para a prática da Administração.

do estudo de disciplinas básicas e

quais

fundamentais. Afinal, nas aulas de

conta o professor. O impacto des-

ensino superior brasileiras.

Foi

Muitos professores acabam des-

querem

se

aprofundar",

nesse contexto que

se sistema é que

as

o aluno, além de

de

instituições
ensino

rior

mais

supe-

motivado,

consegue ter tem-

começaram,
pouco,

po para amadure-

a se multiplicar e

cer e ponderar o

pouco

a

inauguraram a tal

rumo que dará a

relação perigosa na

sua carreira antes

qual o indivíduo

mesmo de sair da

que ensina (pro-

faculdade.

fessor) se torna um

lizmente, essa l i -

prestador de serviço, aquele que
aprende (aluno) se torna clienre
e o ensino se transforma em um
produto. O resultado é que a educação se transforma em um mercado a ser explorado sem limites.
" Há uma diferença fundamental
em formar administradores ou
qualquer outro profissional e 'dar
ensino superior'", alerta Antônio
V i c o Manas, professor de A d m i nistração da P U C de São Paulo.
Para ele, quem busca ensino e
educação (e não uma relação de
consumo) deve ter consciência de
que um bom curso de Administração irá, acima de tudo, "gerar
possibilidades para que os alunos
possam refletir, criar e efetuar
mudanças e processos com exce-

"Infe-

berdade de escolha não existe no

pejando conteúdo sem essa pre-

Teoria de Administração, A d m i -

ocupação e, no dia a dia, questões

nistração Pública e

básicas — por exemplo, "como a

ção de Recursos Humanos, entre

disciplina de Cálculo será útil no

tantas outras, o aluno será apre-

dia-a-dia do administrador?" ou "

sentado às bases de u m a área que

PROBLEMA 5:

como o conhecimento de tipos

terá de dominar na milhares de

psicológicos poderá ajudar no ge-

horas-aula seguintes. Por isso, dis-

QUANDO AS TURMAS FICAM
DESMOTIVADAS

renciamento de uma empresa?" -

ciplinas como essas são importan-

Professores despreparados e disci-

ficam sem resposta.

tíssimas. Mas é necessário ir além.

plinas pouco inovadoras causam

"É preciso inovar e oferecer tam-

um efeito pra lá de maléfico sobre

CONSEQUÊNCIA

bém aos alunos disciplinas que re-

os alunos que, sem nem saber por

"Ao contrário de áreas como exa-

flitam a necessidade do mercado e

que, vão ficando desmotivados

tas e tecnologia, a abertura em

ajudem na preparação dele, trans-

com o passar das horas em sala de

Administração é grande, o que

mitindo não apenas conteúdos,

aula. Sem pique para os estudos,

leva muitos cursos a perderem o

mas focando na formação do i n -

muitos acabam saindo da facul-

foco e a aceitarem professores vin-

divíduo e no desenvolvimento de

dade com a bagagem reservada

dos de outros campos, mas sem

competências", sugere o professor

ao aprendizado mais leve do que

uma sólida formação de base, o

Marcos Hashimoto.

o esperado. "Além disso, o jovem

Administra-

Brasil ou existe de maneira muito
mais limitada", lembra Paulo.

chega muito verde, sem muito

que acaba gerando consequências

conhecimento sobre a carreira e,

negativas dentro da própria sala

CONSEQUÊNCIA

de aula", observa Marcos Hashi-

Muitas faculdades acabam se res-

em muitos casos, optou pelo cur-

moto. Em casos extremos, se-

tringindo às disciplinas básicas da

so porque não sabia o que fazer.

PROBLEMA 3:

gundo ele, ocorre assim: algumas

área e pecam ao não atentarem

O problema é que, enquanto isso

QUANDO 05 PROFESSORES
ESTÃO DESPREPARADOS

faculdades acabam aceitando do-

para as novas exigências do merca-

existir, vão existir cursos ruins e

centes que, no máximo, têm ape-

do. "É muito c o m u m , no Brasil,

alunos desmotivados", alerta M a r -

A Administração, você sabe, é

nas uma especialização em A d m i -

os cursos serem estruturados de

cos Hashimoto.

um campo amplo e seus profis-

nistração — e, algumas vezes, nem

maneira muito rígida, o que acaba

sionais podem ser absorvidos por

isso. " N o dia a dia, não é raro al-

deixando a oferta de disciplinas

CONSEQUÊNCIA

diferentes

guns buscarem informações sobre

limitada e, em consequência, os

A

lência".

setores

do

mercado.

primeira dificuldade para o

aluno que passou anos desmoti-

ços médicos, hospitalares, na área

so e a qualidade do ensino, m u i -

vado surge na hora de ficar cara a

logística e em tantas outras, vemos

tos professores ficam isolados em

cara com mercado de trabalho. E

muitos profissionais desprepara-

suas disciplinas e pesquisas. Os

não se engane com o grande nú-

dos e esse despreparo tem a ver

alunos, por sua vez, acabam não

mero de vagas abertas diariamen-

com todo o ciclo vicioso formado

encontrando, na figura do mestre,

te para administradores - nem

por universidades que facilitam o

o guia e conselheiro que se espera

sempre isso vai garantir uma boa

diploma, professores desprepara-

- em vez disso, deparam-se com

colocação. "Hoje, por exemplo,

dos e alunos desmotivados", ob-

docentes inacessíveis, com pouco

o país está buscando uma gran-

serva Sérgio Fernandes.

tempo disponível para orientar e

de quantidade de mão de obra

aconselhar.

importada e o meu temor é que,

PROBLEMA 6:

em consequência desses fatores,

N ã o obrigatoriamente. N a maio-

de professores, isso aumente ainda

QUANDO O CORPO DOCENTE NÃO
INTERAGE ENTRE SI E COM OS
ALUNOS

mais", observa Sérgio Henrique

Quem passou por uma faculda-

blema. Um exemplo está na quan-

Fernandes, professor de A d m i -

de, seja ou não de Administração,

tidade de aulas que cada professor

nistração da Fundação Getúlio

certamente já ouviu o seguinte

precisa ministrar ao longo do ano

Vargas ( F G V ) , em São Paulo. E,

desabafo: "meus professores estão

letivo. " E m geral, os professores

segundo ele, há outro dano causa-

mais interessados em participar

brasileiros dão muito mais aulas

do pela desmotivação: quem não

de disputas por poder e produ-

do que os de outros países. E isso

recebe uma boa formação pode,

tividade do que em interagir en-

tem um impacto na qualidade do

no futuro, ao ocupar um posto de

tre si e com os alunos". De fato,

curso e t a m b é m no tempo que

trabalho - seja operacional, seja

em muitas instituições de ensino

ele irá dedicar à interação com os

de liderança -, impactar negati-

superior,

o corpo docente nem

alunos e ao desenvolvimento de

vamente o mercado, a ponto de

sempre funciona como um "cor-

pesquisas acadêmicas", avalia Pau-

minar, por exemplo, a qualidade

po". Em vez de agir de modo

lo Prochno. O u t r o exemplo vem

dos serviços prestados no país.

integrado, promovendo discus-

do sistema de avaliação da Capes,

"Podemos dizer que, no Brasil,

sões, análises, debates e pensando

que mede a qualidade dos cursos

isso é muito deficitário. Nos servi-

conjuntamente os rumos do cur-

de pós-graduação distribuindo

como a desmotivação de alunos e

Má vontade dos professores?
ria das vezes, o próprio sistema de
ensino é responsável por esse pro-

pontos tomando como referência,
entre outras coisas, a quantidade
de artigos produzidos pelos professores. Na busca pela quantidade, a qualidade fica comprometida e pesquisas mais aprofundadas
dão lugar a investigações superficiais e de curta duração.

CONSEQUÊNCIA
O resultado é uma maratona nada
saudável nas faculdades, com os
docentes correndo para cumprir
todas as metas impostas a eles
anualmente: dezenas de aulas,
centenas de provas, milhares de
temas a serem transmitidos, além
de artigos que precisam ser escritos e publicados para conquistar
os tais pontos da Capes. E, nessa
maratona, o aluno, que deveria ser
o centro das atenções, transforma-se em mero espectador. Sem
orientação adequada e sem um
corpo docente que esteja, constantemente, repensando e pensando como educá-lo melhor, a
desmotivação entra em cena e isso
vai afetar toda a trajetória do estudante e futuro profissional.

Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 1, n. 3, p. 32-37, mar. 2011.

