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RESUMO

No mundo atual, temse reconhecido que as organizações devam, além das suas finalidades
produtivas, desempenhar importantes funções de responsabilidade social. Para tanto, espera
se que seus gestores estejam preparados, o que ressalta a importância de sua formação. O
presente trabalho estuda aspectos da formação do Administrador, ligados à cidadania e ao
desenvolvimento, a partir das ênfases que direcionam os cursos de Administração, quais
sejam, a que privilegia a formação voltada para o capital e a que privilegia a formação voltada
para o plano social. Tais aspectos foram considerados por meio da pesquisa bibliográfica, na
construção do referencial teórico; e de pesquisa documental, na análise das Diretrizes
Curriculares Nacionais e dos Projetos Pedagógicos de Curso de oito Instituições de Ensino
Superior que ofertam a formação para Administração, localizadas na denominada Região
Intermediária de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A partir dos dados documentais, foram
efetuadas entrevistas com coordenadores pedagógicos de quatro Instituições, buscando a
opinião destes profissionais quanto à formação. O resultado do estudo revela, no plano das
teorizações existentes, posições em que o Administrador é considerado como profissional
voltado ao atendimento das demandas do capital, mas também como profissional que pode
contribuir com a cidadania e com o desenvolvimento social. As propostas contidas nos
objetivos do curso e perfil do egresso dos Projetos analisados resultam na expectativa de
formação de um profissional humanístico e ético, formado para atender de maneira
equilibrada as necessidades técnicas e sociais, com contribuições a cidadania. Isto, no entanto,
não foi possível concluir nos desdobramentos contidos nas matrizes curriculares e na fala dos
coordenadores participantes.

PalavrasChave: Administração. Formação. Dicotomia Capital x Social. Cidadania.
Desenvolvimento.



ABSTRACT

In the current world, it has been recognized that organizations shall, in addition to their
productive purposes, carry out important social responsibility functions. Therefore, the
administrators’ preparedness is expected, highlighting the importance of their training. The
present work reviews aspects of the administrator’s education, associated with citizenship and
development, based on emphases that guide the administration courses, namely, the one
favoring training focused on the capital, and the one favoring training focused on the social
plane. Such aspects were considered through bibliographic research, with the construction of
the theoretical framework; and documental research, with the analysis of the National
Curriculum Guidelines and Pedagogical Projects of eight Higher Education Institutions that
offer training in administration, located in the socalled Intermediate Region of the city of
Ribeirão Preto, State of São Paulo. Based on documental data, interviews were carried out
with pedagogical coordinators from four institutions, seeking their opinion regarding training.
The result of the study reveals, in terms of existing theorizations, opinions in which the
administrator is considered as a professional focused on meeting the demands of capital, but
also as a professional who can contribute to citizenship and social development. The
proposals contained in the course objectives and in the profile of the graduates of the analyzed
pedagogical projects result in the expectation of training a humanistic and ethical
professional, trained to meet the technical and social needs in a balanced way, with
contributions to citizenship. This, however, was not possible to be concluded through the
outcomes of the curricular matrices and the speech of the participating coordinators.

Keywords: Administration. Training. Capital x Social Dichotomy. Citizenship. Development.
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1 INTRODUÇÃO

A formação para cidadania é uma das finalidades principais da educação

brasileira, juntamente com o pleno desenvolvimento das potencialidades do indivíduo e sua

preparação para o trabalho, conforme proclamado na Constituição Federal (CF). Para o ensino

superior, implica especialmente nas funções de responsabilidade social, cujas perspectivas

ligamse às preocupações com os problemas comunitários e com o desenvolvimento social.

Por outro lado, temse reconhecido, mais e mais, que as organizações devem,

além de cumprir suas finalidades produtivas, desempenhar importantes funções de

responsabilidade social. Para tanto, esperase que seus gestores estejam preparados, o que

ressalta a importância de sua formação. Evidenciase, assim, o papel da formação do

Administrador, no contexto atual, daí decorrendo vários questionamentos. Entre eles, a

questão referente ao norteamento da sua formação, no ordenamento jurídicoeducacional e

suas consequências nas práticas dos cursos superiores de Administração. Enfim, como se

cumpre, na prática do ensino superior, a expectativa da sociedade brasileira quanto à

formação em Administração, nos seus aspectos mais relevantes referentes à cidadania e ao

desenvolvimento social? Tratase, portanto, de averiguar a questão da responsabilidade social

na formação do Administrador.

Sendo Administradora por formação, com estreito interesse em ampliar o

conhecimento sobre o papel do Administrador para as organizações e para sociedade,

interessada na compreensão dos processos educativos na formação deste profissional e suas

contribuições para o desenvolvimento humano, tem sua disposição para tratar deste tema

acrescida pela incerteza trazida por Covre (1991), ao considerar a questão dicotômica (capital

versus social) do Administrador e a possibilidade de que sua atuação possa ser voltada mais

para um ou outro aspecto, de acordo com a preparação que lhe é ofertada.

O presente trabalho estuda aspectos da formação do Administrador, ligados à

cidadania e ao desenvolvimento, a partir das ênfases que direcionam os cursos de

Administração, quais sejam, a que privilegia a formação voltada para o capital e a que

privilegia a formação voltada para o plano social.

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para ampliação do conhecimento

em relação a educação superior, para a discussão dos rumos da formação em Administração e

para um possível desenvolvimento de estratégias voltadas à cidadania na formação do
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Administrador.

Os objetivos específicos estão definidos como: identificar indicadores de

ênfases de formação, nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC); verificar possíveis

implicações desses indicadores no desenvolvimento de responsabilidade social na formação

deste profissional;

Os objetivos do trabalho permitem o delineamento de pesquisa com finalidade

descritivaexploratória e natureza qualitativa, sendo os procedimentos metodológicos

alicerçados com as contribuições de Vieira (2004), Lemos e Bazzo (2011), Peci (2004),

Fleury (1987), Bardin (2004) e Roesch (1996).

Tal estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, na construção do

referencial teórico, com consulta em periódicos, legislações, documentos e conteúdos

extraídos em meios eletrônicos; de pesquisa documental, na averiguação das Diretrizes

Curriculares Nacionais (DCN) e dos PPC, e de pesquisa de opinião de coordenadores de

cursos.

O referencial teórico foi construído a partir de teorizações a respeito da

formação e da atuação do Administrador, especialmente as voltadas para a discussão do

norteamento dessa formação em termos das ênfases no viés social ou no viés do capital, tema

que tem constituído um campo ora denominado de Administração Política. Assim, foram

consultados autores como Taylor (1990), Baldi (2004), Santos, Ribeiro e Silva Santos (2009)

e Lemos e Bazzo (2011), cujo pensamento pende para o viés capital. Outros, como Santos

(2002), Barcellos, Dellagnelo e Saliés (2011), Azevedo e Grave (2014) e Teixeira, Salomão e

Teixeira (2015) apoiam o viés social. Outros ainda trazem as contribuições da Administração

Política, como Santos et.al. (2016), Gonçalves et.al. (2013) e Santos (2001).

O referencial teórico apresenta inicialmente o surgimento das organizações e a

necessidade de administrálas, com contribuições de diversos autores, entre eles Etzioni

(1967), Lodi (2003), Bertero (1996), Vizeu (2010) e Saviani (2017).

A contextualização em relação ao ensino superior de maneira geral e a

formação para Administração, foi construída tendo por base a legislação, com destaque para

Resolução que instituiu as DCN para esta formação e com contribuição de autores que

favorecem a construção deste conteúdo, como Demo (1999); Bertero, Caldas e Wood Jr.

(1999); Pinsky (2001); Paula e Rodrigues (2006); Favero (2006); Morandini (2006) e

Nussbaum (2015). O que seja qualidade para esta formação é discutido com o apoio de Demo

(1995, 2000); Bertolin (2007, 2017); Davok (2007) e Screnin e Aimi (2008), entre outros.

As contribuições do Administrador à cidadania são tratados com base na
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Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), na CF, além da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDB). Entre os autores que colaboram com este tema,

destacamos Covre (2002), Santos (2010), Demo (1995), Teixeira, Salomão e Teixeira (2015)

e Mintzberg (2007).

A pesquisa documental, constituiu na análise das DCN e dos PPC de oito

Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam a formação para Administração na Região

Intermediária de Ribeirão Preto no Estado de São Paulo. Este conceito de região intermediária

foi atribuído pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017, sendo que a

região selecionada para o estudo possui capacidade para entregar ao mercado de trabalho,

cerca de 4.725 Administradores todos os anos.

Além da fundamentação com dados do IBGE, temos as contribuições de

Santos (1986, 1996), Enriquez (2006), Lazzarini (2017), Saviani (2017) e Pellin (2019).

Os dados das IES foram coletados do site do Ministério da Educação (MEC), e

os PPC consultados nos sites das IES e solicitados via telefone ou correio eletrônico, quando

necessário. A realização de entrevista com coordenadores pedagógicos de algumas destas IES,

conforme previsto no projeto de pesquisa, ocorreu com a participação de quatro

coordenadores de curso.

O desenvolvimento do trabalho está estruturado da seguinte forma:

O segundo capítulo apresenta o surgimento da necessidade da figura do

Administrador diante as mudanças motivadas pela Revolução Industrial, sendo esta abordada

na perspectiva global, nacional e regional.

O terceiro capítulo expõe os autores e teorias que consideram o Administrador

sob as duas perspectivas consideradas  ênfase no capital e ênfase no social.

O quarto capítulo discorre sobre a formação do Administrador, mesmo quando

este exercia esta função mas não carregava tal título e culmina nos aspectos da formação

contemporânea. Neste capítulo são apresentadas as principais leis relacionadas à

Administração, ao Administrador e a sua formação, sobretudo as DCN que serão base para

avaliação dos aspectos aventados para o Administrador. O capítulo também dispõe sobre a

qualidade na formação do Administrador à luz das DCN e as possíveis contribuições das

ênfases de formação para o desenvolvimento da cidadania.

O quinto capítulo apresenta o desenvolvimento do processo de análise dos

projetos e das entrevistas realizadas, assim como a discussão dos resultados alcançados.
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2 O ADMINISTRADOR E A PROFISSÃO  Cr iador e Cr iaturas

2.1 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Do trabalho manual, familiar, com baixa produção, à produção industrial em

massa, permeada pela divisão do trabalho. Este é o desenho básico, simples, talvez mesmo

simplório, do que foi a Revolução Industrial, mas, mais importante do que tenha sido ou na

verdade é a Revolução Industrial, devemos nos ater ao que representou e ainda representa este

processo para a sociedade.

A industrialização é resultado das ocorrências que permearam as mudanças nas

forças produtivas, sendo que estas assumiram um papel de subordinação ao capital industrial

(POCHMANN, 2016, p. 18), papel este que não sofreu alterações ao longo do tempo, a não

ser pelo reforço de tal condição.

Bertolin (2007) aponta a Revolução Industrial como sendo o ponto de

culminação de uma evolução tecnológica, social e econômica já movimentada há algum

tempo na Europa, sendo que de acordo com o autor,

[...] a Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do
trabalhador, provocou um intenso deslocamento da população rural para as cidades e
alterou os padrões de consumo conforme novas mercadorias foram sendo
produzidas. No entanto, podese dizer que a Revolução Industrial também iniciou
um processo ininterrupto de produção coletiva em massa, geração de lucro e
acumulação de capital (Bertolin, 2007, p. 34).

Etzioni (1967) atribui à industrialização, com as suas grandes organizações, as

mudanças que ocorreram em todos os setores da sociedade, destacando algumas destas

mudanças, entre elas o enfraquecimento da família e o aumento da mobilidade social.

Segundo o autor, "Sociedades anteriores tinham algumas organizações, mas a sociedade

moderna é uma sociedade das organizações" (ETZIONI, 1967, p. 166) e completa

Nascemos em organizações, somos educados por organizações, e quase todos nós
passamos a vida a trabalhar para organizações. Passamos muitas das nossas horas de
lazer a pagar, a jogar e a rezar em organizações. Quase todos nós morreremos numa
organização, e quando chega o momento do funeral, a maior de todas as
organizações  o Estado  precisa dar uma licença especial (ETZIONI, 1967, p. 7).
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Santos (2001) compartilha do que é exposto por Etzioni e concebe o Estado

como a mais importante das organizações, pois segundo o autor, é por meio dele que a

sociedade expressa o interesse do bem estar para toda a humanidade.

A organização do trabalho nas transformações dos processos produtivos, é

apresentada por Teixeira, Salomão e Teixeira (2015), sendo que as dimensões consideradas

pelos autores, mostram as transformações de alguns aspectos do trabalho ao longo de um

período, tendo o seu desfecho, até então, na Revolução Industrial, com os empresários e suas

fábricas.

Vizeu (2010), aponta a Revolução Industrial, em seu processo de substituição

da atividade agrária pela industrial, como o campo fértil que tornou possível a propagação da

economia capitalista e ainda destaca a fábrica, novo espaço para o sistema produtivo, como a

mais importante inovação que conduziu à Revolução Industrial. O autor indica também a

divisão do processo produtivo, como importante alicerce para maximização da produtividade

e consequente desenvolvimento capitalista.

De acordo com Pochmann (2016) a industrialização não obedeceu o mesmo

padrão de desenvolvimento em todas as sociedades, quer seja na forma ou no tempo, sendo

que a ocorrência do processo em diferentes temporalidades é defendida pelo autor em padrões

considerados por ele como industrialização originária, com assento no século XVIII,

industrialização retardatária, ocorrida no século seguinte e a industrialização, tardia tendo

como cenário o ido século XX. O autor alerta que esta distinção não tratase meramente de

uma interpretação da evolução da industrialização, mas que

Ao contrário, resultam da singular confluência de profundas transformações no
interior de suas estruturas produtivas motivadas a seu tempo histórico pela
dominância do capital industrial sobre o conjunto das forças produtivas
(POCHMANN, 2016, p. 25).

A industrialização é definida pelo autor no tempo e espaço, sendo o primeiro

no contexto da Depressão de 1929 e das duas Guerras Mundiais e o segundo apontado nas

ocorrências que permearam alguns pontos do globo terrestre, entre eles a América Latina. O

Brasil, parte da América Latina, enquadrase no rol dos países do padrão de industrialização

tardia, sendo que o seu estabelecimento somente foi possível graças a um histórico de batalhas

(POCHMANN, 2016, p. 72).

Cano (2007) considera não ser possível comparar o processo de

industrialização ocorrido no Brasil com aquele desenvolvido em outras partes do globo,

principalmente nas ocorrências datadas anteriormente a 1930, o que dificulta a leitura deste
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período em virtude da tardia industrialização brasileira quando comparada com outros países.

O autor assevera que

[...] nossa economia não percorreu os mesmos “caminhos” históricos, no que se
refere tanto aos aspectos institucionais quanto à própria evolução das relações de
produção. Mesmo no que se refere ao contexto latinoamericano, as especificidades
históricas e estruturais imprimiram diferenciações apreciáveis em cada país ou grupo
de países (CANO, 2007, p. 200).

O estabelecimento da industrizalização no Brasil teve no café um importante

respaldo para que se concretizasse, uma vez que a acumulação de riquezas por meio deste

produto, permitiu o investimento nas indústrias. A Tabela 1 apresenta a representatividade do

café nas exportações, na comparação com outras culturas, em um período que tem início no

principiar do século XX até a década de 1960.

Tabela 1  Principais produtos de exportação do Brasil (1901  1965)

Fonte: IBGE  Estatísticas do século XX  https://seculoxx.ibge.gov.br/publicacao.

Cano (2007) ressalta não somente a capacidade do café para proporcionar a

acumulação de riquezas ao complexo cafeeiro, como também o seu papel na economia, "por

ser o elemento diretor e indutor da dinâmica da acumulação do complexo, determinando

inclusive grande parte da capacidade para importar da economia brasileira no período"

(CANO, 2007, p. 128).

Segundo o autor, os envolvidos neste complexo cafeeiro (fazendeiros,

comerciantes, imigrantes, entre outros agentes) foram de extrema relevância no processo de

industrialização, via fundação ou aquisição de indústrias. O sudeste do país e principalmente o

estado de São Paulo foram importantes alicerces nesta construção.

Enquanto parte do mundo passava pela processo de industrialização

retardatátria no século XIX, o Brasil contabilizava um pequeno número de indústrias

concentradas basicamente na produção de alimentos, calçados, velas, entre outros, sendo

também de destaque o papel do estado de São Paulo neste contexto.

Suzigan (1971) aponta dois fatores como principais contribuintes para alçar o
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estado de São Paulo em posição de destaque no cenário da industrialização, sendo um deles o

intenso movimento de imigrantes originários de diversos países, o que favoreceu a

consolidação da classe empresarial, uma vez que a maioria das indústrias criadas eram

pertencentes a estes imigrantes. O outro fator considera o crescimento do potencial energético

do estado.

Além destes dois fatores, considerados pelo autor como decisivos, existem

também os fatores relacionados a fartura de matéria prima e a comodidade nos transportes,

sendo apresentados pelo autor como pontos que também propiciaram o desenvolvimento da

indústria neste estado.

O início do século XX registra considerável aumento no número de indústrias

em relativamente curto período, sendo evidente o crescimento registrado no estado de São

Paulo, principalmente em comparação as demais Unidades da Federação, conforme Tabela 2:

Tabela 2  Resultado do Censo Industrial do ano de 1920

Total 2988 13.336 580.691:074$ 1.815.156:011$ 136.420 275.512 668.843:372$ 2.989.176:281$

Território do Acre  10  107:000$  22  197:880$

Sergipe 41 237 5.229:900$ 16.678:213$ 1.742 5.386 4.215:105$ 28.827:310$

São Paulo 314 4.145 118.346:051$ 537.817:439$ 22.355 83.998 110.754:391$ 986.110:258

Santa Catharina 171 791 9.174:000$ 33.295:862$ 2.068 5.297 13.799:410$ 60.171:283$

Rio Grande do Sul 314 1.773 49.205:919$ 250.689:961$ 15.426 24.661 99.778:820$ 353.749:311$

Rio Grande do Norte 10 197 1.283:000$ 7.126:845$ 415 2.146 1.186:485$ 20.538:759$

Rio de Janeiro 126 454 61.694:457$ 126.206:050$ 11.900 16.794 45.112:500$ 184.161:410$

Pyauhy 2 55 1.110:878$ 6.782:006$ 295 1.150 1.038:975$ 7.956:492$

Pernanbuco 72 442 39.986:465$ 90.980:570$ 7.155 15.761 27.288:125$ 136.479:308$

Paraná 297 623 20.841:000$ 43.996:122$ 4.724 7.295 33.085:200$ 102.300:429$

Parahyba 36 251 3.394:500$ 14.136:173$ 1.161 3.035 3.307:921$ 33.137:059$

Pará 54 168 11.483:000$ 21.330:848$ 2.539 3.083 18.203:000$ 36.424:408$

Minas Geraes 528 1.243 26.750:372$ 89.775:573$ 9.307 18.522 32.369:694$ 172.060:860$

Matto Grosso 10 20 11.150:000$ 3.506:928$ 3.570 280 3.750:000$ 6.018:733$

Maranhão 15 89 11.562:900$ 16.287:642$ 3.802 3.543 4.965:332$ 22.884:132$

Goyaz 123 16 1.232:500$ 1.399:750$ 692 244 1.876:500$ 4.958:055$

Espírito Santo 4 75 298:000$ 11.727:709$ 90 1.005 578:500$ 22.872:353$

Districto Federal 652 1.541 168.626:045$ 441.669:448$ 35.104 56.229 221.619:542$ 666.275:759$

Ceará 18 294 3.521:000$ 16.714:785$ 1.207 4.702 2.951:100$ 25.908:171$

Bahia 70 491 22.679:200$ 48.820:652$ 8.753 14.784 21.870:962$ 71.922:935$

Amazonas 92 69 5.484:000$ 5.424:390$ 1.168 636 13.962:000$ 5.701:715$

Alagôas 39 352 7.637:887$ 30.682:045$ 2.947 6.939 7.129:810$ 40.519:661$

1907 1920 1907 1920 1907 1920 1907 1920

ESTADOS,

DISTRICTO

FEDERAL E

TERRITÓRIO

NÚMERO DE

ESTABELECIMEN

TOS

CAPITAL EMPREGADO
NÚMERO DE

OPERÁRIOS
VALOR DA PRODUCÇÃO

Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/bibliotecacatalogo.html?id=26478&view=detalhes
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Todos os indicadores foram alavancados de forma geral entre o censo de 1907

e o realizado em 1920. Vejamos o comportamento dos estados nesta evolução, excetuando o

Acre, cujos resultados são de 100% para todos os indicadores, uma vez que a tabela não

apresenta dados para este estado no primeiro censo.

O número de estabelecimentos saltou 77.59% no período, com destaque

positivo para o estado do Piauí e negativo para o estado de Goiás, que sofreu queda e atingiu

índice negativo de 668.75%. O número de operários acompanhou o movimento da quantidade

de estabelecimentos, com aumento de 50.48% entre as duas consultas. Embora outros três

estados (Amazonas, Goiás e Maranhão) apresentem resultados negativos, fica evidente o

percentual de 1.175% menos operários no estado do Mato Grosso em constraste ao Espírito

Santo com 91.04% de aumento neste indicador.

O capital empregado nas indústrias foi impulsionado de forma geral em

68.01%, sendo o maior investimento realizado pelo Espírito Santo com aumento de 97.46%,

sendo também de destaque neste estado o aumento no valor da produção que progrediu em

97.47%. Seguindo os dados que apresentam redução no número de operários, o estado do

Mato Grosso reduziu o investimento em menos 217.94%, embora tenha alçado 37.69% de

aumento no valor produção, sendo que este indicador destaca negativamente o estado do

Amazonas com menos 144.87% de valor.

O estado de São Paulo, embora não tenha alcançado os maiores índices,

apresenta excelente evolução em todos os indicadores na perspectiva quantitativa.

Silva (2011) ressalta que a industrialização no estado de São Paulo, ocorreu

sem equilíbrio, pois concentrouse em pontos específicos do estado e quando ampliouse, o

fez de forma limitada, aglomerandose nas proximidades da capital.

A concentração de indústrias no estado de São Paulo, trouxe grandes benefícios

ao estado, mas também prejuízos de outra ordem, principalmente à capital. Para minimizar os

impactos, o governo federal agiu para polarizar a instalação de indústrias no território

nacional e o governo do estado de São Paulo, trabalhou no mesmo sentido, por meio da

implementação de políticas públicas que objetivaram o fortalecimento de determinadas

regiões, entre elas a região de Ribeirão Preto, região intermediária destacada para o presente

estudo, cuja apresentação se dará no capítulo 5.

Silva (2011) destaca que tal medida não trouxe prejuízos ao sistema industrial

deste estado, sendo que

[...] ainda hoje, a capital paulista se destaca nacionalmente pela sua importante
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produção industrial, centralizando também processos decisórios de âmbito nacional
e internacional, ligados ao capital industrial, financeiro e comercial. O investimento
em centros de tecnologia, educação, transportes e o incentivo à instalação de
indústrias mesmo que no interior é presente (SILVA, 2011, p. 93).

Negri (1994) em estudo que trata da expansão, diversificação e modernização

da indústria no estado de São de Paulo, em recorte temporal que tem início em 1880 e finda

em 1990, destaca o que considera como importantes períodos deste processo, sendo o 1°

período subordinado ao café (nas palavras do autor) e findado em 1929; o 2° período de 1929

a 1955 apontado como industrialização restringida; a 1ª fase da industrialização pesada de

1956 a 1967, e a 2ª fase da industrialização pesada, que inicia em 1967 e encerra o recorte

temporal do autor no ano de 1990.

O trabalho apresenta o desenvolvimento da indústria no interior do estado,

sendo de destaque a industrialização em determinadas regiões, entre elas a de Ribeirão Preto,

cuja expansão é ampliada a partir da década de 1970 em virtude do fortalecimento da

infraestrutura básica da região e do estímulo governamental à agroindústria, especialmente

açucareira, sendo de relevância a participação no Programa Nacional do Álcool instituído pelo

governo federal em 1974. Este período foi também cenário para intensificação e

diversificação das exportações, sendo novamente de destaque a participação do interior

paulista.

De acordo com dados do IBGE a população estimada para esta região no ano

de 2019 é de 2.647.837 habitantes. A economia está baseada na agricultura, especialmente na

cana de açúcar e sua transformação, sendo de destaque a produção do álcool. O recorte da

região será detalhado no capítulo 5.

2.2 A ADMINISTRAÇÃO REQUER ADMINISTRADORES

A revolução dos processos manufaturados para produção nas grandes

máquinas, trouxe consigo a necessidade de uma figura para conduzir e gerenciar a novidade

do final do século XIX. O surgimento do Administrador remonta à Revolução Industrial,

sendo este profissional, um dos personagens das mudanças ocorridas nos processos

produtivos.

Segundo Cristaldo (2009) a função primordial deste profissional recém
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nascido, era o gerenciamento dos espaços produtivos sendo,

[...] esta a primeira e mais aparente manifestação da “Administração profissional”: o
de promover a eficiência interna da organização. Seu papel principal seria o de
preparar e monitorar a divisão do trabalho operário, e assim também contribuir para
manter a hierarquia social que favorece o Capital (CRISTALDO, 2009, p. 48).

Na perspectiva do autor, chama a atenção o papel do Administrador na guarda

para manutenção da hierarquia social com o objetivo de favorecimento ao capital. A

dicotomia que propomos refletir com base em Covre (1991), é apontada por Santos (2002),

conforme já explanado na Introdução do estudo, como sendo uma simetria que disfarça um

vínculo hierárquico.

As colocações de Cristaldo revelam que esta hierarquia social prioriza o

capital, o que acaba por apoiar o vínculo vertical e aparentemente simêtrico, destacado por

Santos, assim como traz importantes esclarecimentos em resposta ao nosso questionamento

sobre qual dos aspectos (capital ou social) seria privilegiado no ponto mais alto da hierarquia,

subordinando desta forma a outra perspectiva.

Lodi (2003) relata a trajetória dos proprietários de grandes empresas norte

americanas, entre final do século XIX e início do século XX para construir suas corporações e

a falta de tempo (ou interesse) que os acometia e impedia de administrar os recursos por eles

reunidos. O autor aponta então para a cisão entre propriedade e Administração, o que conduz

ao advento de uma figura com vasta energia e inteligência para realização deste trabalho.

Dobb (1983) faz suas considerações em relação à cisão apontada por Lodi,

trazendo o assunto à baila com a colocação "divórcio final" entre o produtor e a produção:

Não obstante, o conhecimento e juízo mais maduros de hoje indicam claramente que
aquilo que a Revolução Industrial representou foi a transição de um estágio inicial e
ainda imaturo do capitalismo, em que o modo de produção pré capitalista fora
penetrado pela influência do capital subordinado ao mesmo, despido de sua
independência como forma econômica, mas ainda não inteiramente transformado,
para um estágio em que o capitalismo, com base na transformação técnica, atingira
seu próprio processo específico de produção apoiado na unidade de produção em
grande escala e coletiva da fábrica, efetuando assim um divórcio final do produtor
quanto à participação de que ainda dispunha nos meios de produção e estabelecendo
uma relação simples e direta entre capitalistas e assalariados (DOBB, 1983, p. 16).

Oliveira (2008) apresenta o que considera como uma relação subordinada do

Administrador (considerado pelo autor como Administrador assalariado) em relação ao

proprietário (apontado pelo autor como Administrador capitalista), sendo que o primeiro

assume atitude de dono, mas sob o comando deste último, o que para o autor revelase como
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uma relação antagônica.

Bertero (1996) ao analisar o poder no interior da organização, apresenta dois

momentos em que este instrumento pode ser observado. O primeiro momento o autor aponta,

o que considera como sendo a fase inicial do capitalismo industrial, em que o proprietário era

a figura que representava e detinha o poder na, e da organização. Ao alcançar insuficiência

técnica e/ou administrativa o proprietário se vê diante da necessidade de auxílio profissional

para desempenhar as funções que lhe são limitantes. Bertero aponta então o segundo

momento, em que o proprietário necessita partilhar parte do seu poder, difundir, segundo o

autor, o que não o aloca alheio às questões da organização.

Àquele que detém a propriedade, mas não os meios para administrála, resta

portanto depositar a confiança necessária ao Administrador, para que este realize o trabalho

de conduzir a estrutura construída pelo primeiro. O homem cria a necessidade de que haja um

Administrador para uma consequente Administração. O homem (criador) fomenta o

Administrador e a Administração (criaturas) em prol da satisfação da sua necessidade de

controle. Demo (1999) ao tratar do homem (criador) e do conhecimento (criatura), alerta para

os riscos desta se voltar e devorar aquela, o que pode ser aludido ao Administrador e à

Administração, quando estes concentram suas energias em atender de maneira exclusiva e

exaustiva, ao mercado e ao capital em detrimento ao indivíduo.

Gabor (2001) aponta que a conquista do espaço da Administração se deu com o

fato de como administrar a complexidade das grandes organizações.

Motta (2003) considera o ato de administrar, como sendo o exercício de um

poder econômico ou político concedido por aqueles que possuem os meios à serem

administrados. É possível observar que o autor assinala um poder econômico ou (grifo da

autora) político no exercício da Administração, o que traz à baila o aspecto dicotômico, em

que economia e política ocupam espaços contrários e não complementares.

Ao refletir sobre o homem, Vizeu (2010) aponta que ele, enquanto detentor do

trabalho, nada pode empreender em relação a este, a não ser vendêlo, usálo como meio de

troca para sua manutenção e declara o poder do capital como propriedade do capitalista, e o

trabalho como parte deste capital. Podese inferir portanto, que, sendo o trabalho executado

por outro indivíduo parte do capital, tornase também este propriedade do capitalista.

Gonçalves et.al. (2013) trazem a expressão "cavalgar segurando as rédeas de

um cavalo" como o conceito acolhido para a Administração na Inglaterra da Idade Média e

consideram ainda um engano simplificar a Administração, como uma atividade somente à

serviço das organizações e do capitalismo. O Administrador é a figura responsável por
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segurar tais rédeas e conduzir este cavalo.

O contexto social, político e principalmente econômico, experienciado no ápice

da Revolução Industrial, exigiram das instituições de educação o preparo de um profissional

que atendesse à realidade então vivenciada. Motta (2015) considera como sendo o marco para

o início de uma nova era, a adoção de um conceito novo ou uma prática impensada até aquele

momento e aponta a Revolução Industrial como o marco da ciência administrativa, enquanto

Barros et.al (2011), julga não haver um momento límpido que se possa afirmar como origem

para os saberes administrativos, nem sequer do deslocamento dos saberes práticos para os

acadêmicos.

Os processos de produção da agricultura, foram deslocados para as indústrias,

o que foi determinante para que o conhecimento, até então espontâneo e assistemático, fosse

reconduzido a um novo formato com exigência metodológica, sistemática e científica

(SAVIANI, 2017, p. 20). Ensinar a administrar, tarefa prática desenvolvida in loco nas

organizações, passa então a ser disseminada nos bancos escolares, por meio de critérios que

alçaram a disciplina à categoria científica.

Teixeira, Salomão e Teixeira (2015) apontam a Administração como uma

ciência nova e, que sua significância prática e social é de maior importância quando

comparada a sua posição acadêmica. Mais que definir qual dos elementos representa maior

significância, é essencial considerarmos que a Administração é uma ciência aplicada, e que

desta forma, requer representação prática em diversos aspectos, entre eles o social. A prática

reclama os benefícios do científico, enquanto que o científico manifesta a sua relevância

também na prática, mas não somente por meio desta.

Oliveira (2008) considera que a Administração ocupa posição contraditória no

campo do saber, uma vez que relacionamse questões acadêmicas e econômicas. Segundo o

autor esta disciplina ocupa "lugar no qual são combinados paradoxalmente saberes e práticas

que se encontram na tensa fronteira entre dois mundos antagônicos: o do homo academicus e

o do homo oeconomicus" (OLIVEIRA, 2008, p. 11).

Vizeu (2018) chama a atenção para o desenvolvimento desta disciplina no

contexto histórico estadunidense sob a alcunha Management, e sua divergência em relação ao

cenário brasileiro em que ela foi (ou tentou ser) introduzida, com a denominação Organização

Racional do Trabalho, sendo o seu estudo a motivação para criação do Instituto de

Organização Racional do Trabalho (IDORT). A perspectiva do que seja administrar sofre

variação de acordo com o cenário em que se considera a disciplina, sendo portanto uma

ferramenta de gestão para os norte americanos e de organização do trabalho para os
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brasileiros.

Em defesa ao desenvolvimento econômico, Silva (1971) aponta a carência do

componente humano, ou seja do Administrador, que a época desta publicação ainda carregava

o termo "de empresas" em sua titulação, como obstrução ao progresso. Analisando um dos

espaços de trabalho do Administrador, a empresa, o autor assinala como sendo um

agrupamento social, onde indivíduos relacionamse entre si e na execução de tarefas, que

levam a organização à atingir os seus objetivos.

Etzioni (1967) questiona se os objetivos da organização são senhor, ou servo

desta e alerta em relação a distorção destes objetivos:

Nesses casos, as organizações reduzem o atendimento dos objetivos iniciais, a fim
de satisfazer as necessidades adquiridas, em vez de ajustar o atendimento das
necessidades adquiridas ao de seus objetivos. [...] É isso que queremos dizer ao
afirmar que o objetivo da organização se torna um servo da organização, e não o seu
senhor (ETZIONI, 1967, p. 13).

O autor ainda exemplifica sobre o impacto da distorção dos objetivos para

qualquer organização:

Se os superiores supervisionam constantemente um pastor, a fim de verificar a
quantia que conseguiu para uma nova catedral ou quantas crianças compareceram à
escola dominical de sua paróquia, ele em breve estará mais ocupado com a obtenção
de dinheiro ou com o tamanho da classe do que com a orientação espiritual de seus
paroquianos (ETZIONI, 1967, p. 20).

Desta forma, as colocações do autor nos provocam e até mesmo exigem a

reflexão por meio do seguinte questionamento: existem possibilidades que contribuam ao

menos no sentido de minimizar a distorção sofrida pela ciência administrativa?

Santos et.al. (2016) propõe que a prática da Administração tida como

profissional ceda espaço à Administração Política, considerando ser esta possuidora da

capacidade de gestão favorável aos processos civilizatórios demandados.

Santos, Ribeiro e Silva Santos (2009) declaram a Administração como sendo

uma ciência profissionalizada e subordinada desde de sua origem e concluem:

Pela análise da história administrativa é fácil concluir que a Administração pouco se
pensou responsável pelo observar, explicar, aconselhar, prescrever e dirigir as
formas de gestão das relações sociais de produção, realização e distribuição do
conjunto da sociedade. Parece não perceber a dimensão política do seu caráter
(SANTOS, RIBEIRO E SILVA SANTOS, 2009, p. 940).
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Ainda segundo os autores a Administração política "tem como ocupação

principal a organização e gestão do trabalho humano em sua relação com a natureza e consigo

mesmo, com o intuito de libertálo num maior grau relativo possível" (SANTOS, RIBEIRO E

SILVA SANTOS, 2009, p. 941).

Gonçalves et.al. (2013) também apontam a Administração sob a perspectiva

política, como proposta para que esta ciência seja considerada segundo diferente prisma. De

acordo com os autores, não tratase das organizações o objeto da Administração, mas sim a

gestão, o que permite imputar responsabilidades ao Administrador, sendo este a figura

incumbida de tal tarefa.

Da mesma forma, Santos (2001) considera a gestão como objeto da

Administração e aponta a Administração política como instrumento para que se atinja o

desenvolvimento e a define como "o gerenciamento feito pelo Estado, nas suas relações com a

sociedade, para edificar uma certa materialidade visando alcançar as finalidades expressas no

bemestar de uma sociedade ou da humanidade" (SANTOS, 2001, p. 59).

Diante ao que se apresenta em relação à Administração política, podemos, em

resposta ao questionamento anterior, vislumbrar o potencial de outra perspectiva para a

ciência administrativa, uma vez que, retomando Santos, Ribeiro e Silva Santos (2009) esta

ciência ignora sua dimensão política e ao fazêlo termina por ignorar o seu potencial para

transformar. Mas vejamos: a ciência administrativa não possui consciência para tal feito, não

lhe é possível considerar ou desconsiderar coisa alguma, pois este compromisso é de

responsabilidade do criador e não de sua criatura.

Cristaldo (2009) também defende a teoria de não ser somente a organização o

objeto da Administração:

A organização, em si, transcende a mera junção das funcionalidades: se alguém
puser em um espaço delimitado as finanças, a mercadologia, a produção, a
contabilidade, sem articulálas, daí não emergirá uma organização, a não ser que se
adicione um elemento que faça a conexão entre as funcionalidades em torno de um
objetivo que as oriente. Esse elemento só pode ser a gestão, pois confere às partes
segregadas das firmas seu ordenamento, sua razão de existir, sua lógica e, também,
sua forma (Cristaldo, 2009, p. 55).

A gestão, apontada pelo autor como elemento essencial para que haja uma

organização, dependerá de um regente que permitirá esta conexão, o que nos direciona

novamente à figura do Administrador. Sendo a gestão o objeto da Administração, é oportuno

que seja considerado que sua aplicação é de benefício para outros contextos que não somente

o das organizações.
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Santos (2001) questiona qual seja o objeto da Administração e explana, sem

necessariamente responder:

A depender da resposta para essa questão, poderemos estar ou não diante de um
campo disciplinar, de um campo da ciência. Ou ainda, a depender da resposta para
essa questão poderemos abandonar alguns pressupostos, reforçar outros ou, ainda,
criar novos (SANTOS, 2001, p. 50).

O histórico da profissão e do profissional, faz concluir que ambos são resultado

da necessidade de administrar os complexos construídos em função do capital e da sua

acumulação.

Neste sentido, Vizeu (2010) denomina o Administrador como sendo

inicialmente um capataz, cujo contexto de evolução dos processos de produção, exigiu

também sua evolução, o que demandou à este capataz um conhecimento especializado e sua

consequente transição, não acabada, para um Administrador, inicialmente personificado no

engenheiro. Fleury (1987) aponta o aspecto dúbio nas atribuições do engenheiro, em que,

enquanto empregado, exercia funções de caráter patronal, fazendo com que fosse entendido

como sendo a personificação da empresa.

Concluída a exposição sobre o Administrador, reunimos bases para busca dos

autores que o vêem sob a perspectiva do capital e em seguida para aqueles que adotam

diferente prisma.
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3 A DICOTOMIA: CAPITAL VERSUS SOCIAL

Para prosseguirmos com os autores e teorias que apresentam o Administrador

sob a égide capital e/ou social, cumprenos estabelecer uma breve introdução, que segue:

Em relação à dicotomia, Santos (2002) a julga como sendo uma questão que

conjuga simetria e hierarquia, horizontalidade e verticalidade, em que a simetria em verdade,

dissimula um vínculo vertical, logo, hierárquico.

Estaria a dicotomia do Administrador alicerçada neste conceito, sendo portanto

o capital e o social partes de um contexto, em que um detêm supremacia em relação ao outro?

Existindo portanto tal hierarquia, qual das partes ocuparia o topo, ficando assim a outra

subordinada a primeira? Estes questionamentos serão significativos para construção da

pesquisa e elucidação do papel destes elementos para formação do Administrador.

O autor propõe ainda considerar os termos dicotômicos para além das relações

de poder, para que eles possam ser vislumbrados fora destas, sendo possível, inclusive,

distinguir outras relações em que os termos dicotômicos possam ser considerados fora da

relação dicotômica.

Será também este o caminho para vislumbrar o Administrador sob outro

aspecto que não somente o de servir ao capital? Ao desprezar a existência desta dicotomia,

será possível conceber uma relação que não sustente a hierarquia, mas sim a colaboração entre

as duas questões?

Demo (1999) adverte para que não haja excessos nas perspectivas

dicotômicas, uma vez que exceder para qualquer um dos lados, implica no empobrecimento

de qualquer relação.

Abordar aqui a questão social como parte importante na formação do

Administrador, não consiste na desconsideração do significado do capital nesta construção,

mas sim em refletir sobre o protagonismo do qual o social não pode ser relegado.

No tocante ao capital, Santos et.al. (2016) alertam para que se esteja consciente

em relação a criticidade do capitalismo nas questões econômica e moral, enquanto Demo

(1999) apresenta a perspectiva de pensar no potencial do desenvolvimento humano, mesmo

sendo este ainda "estranho no ninho do capitalismo." Ser um "estranho no ninho", conforme

exposto por Demo, pode significar haver diferenças entre os dois aspectos, sem que exista,

necessariamente o estabelecimento de uma oposição, concentrando seus esforços nestas

possíveis desigualdades que distanciam e ignoram a fecundidade existente nesta diversidade.
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3.1 UM PROFISSIONAL A SERVIÇO DO CAPITAL!?

Preparatório às questões e autores que abordam o Administrador sob o aspecto

do capital é relevante o entendimento em relação a perspectiva de capital que se pretende

tratar, pois, "não é incomum suceder que quem escreve sobre o capitalismo aparentemente

despreze qualquer problema de significado, deixando de esclarecer o sentido em que pretende

seja tomada a palavra [...]" (DOBB, 1983, p. 4).

Huberman (1986) define o capital como sendo o lucro gerado por meio do

emprego de dinheiro na compra de um bem e a venda deste, alçando desta forma o dinheiro

na sua forma mais simples (meio de troca) ao status de capital. O autor aponta que "sem a

existência do capital acumulado, o capitalismo industrial, tal como o conhecemos, não teria

sido possível" (HUBERMAN, 1986, p.157).

As colocações do autor fortalecem o vínculo do Administrador ao capital, pois

a emersão deste, possui estreita relação com a utilização do capital acumulado para

investimento na indústria, o que nos conduz novamente ao surgimento da figura do

Administrador, no advento da Revolução Industrial, maciça expressão do resultado do

investimento do capital acumulado na industrialização.

Huberman prossegue e amplia o escopo com a definição de capitalista e

capitalismo. Segundo o autor, o capitalista é o proprietário do capital acumulado que será

utilizado nos meios de produção, neste caso o capitalismo, que para o autor é o resultado da

conjugação do capital e do capitalista.

Os três termos, capital, capitalista e capitalismo, embora tratem basicamente do

mesmo objeto (a acumulação de riquezas), não devem ser tomados por sinônimos, uma vez

que possuem diferentes funções no contexto.

Retomamos então Dobb (1983) com suas considerações em relação a

importância da definição do que seja capital e extendemos tal relevância aos outros dois

termos.

Para a finalidade deste estudo, o capital será definido como a apropriação dos

meios de produção por meio do capital acumulado, sendo o Administrador o profissional

responsável pela gestão deste patrimônio.

Este capital tem o lucro como resultado, sendo que este poderá ter como

utilidade a redistribuição interna e/ou externa à organização, assim como poderá

simplesmente ser acumulado pelo seu detentor de forma que lhe permita abarcar e consolidar
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riquezas em seu total benefício. O arbítrio para destinação deste resultado (lucro) poderá

trazer grandes esclarecimentos em relação ao perfil do profissional da Administração.

Ao conjecturar ser o Administrador um profissional a serviço do capital,

consideramos ser ele envolto e subordinado às três questões apresentadas (capital, capitalista e

capitalismo), o que faz dele um profissional que desenvolve o seu trabalho na gestão do

capital, estando subordinado ao capitalista, em atendimento ao modo de produção

estabelecido (capitalismo).

Dobb (1983) aponta que o uso do dinheiro para obtenção de lucro, não é

prática atual, nem mesmo podese ter como referência a Revolução Industrial, podendo ser

vislumbrado em outros momentos da história como por exemplo no comércio de escravos

realizado na Antiguidade.

Embora nos traga esta perspectiva, o autor busca um ponto que possa ser

considerado como estágio inicial do capitalismo e assinala dois momentos que julga

decisivos, no que chama de "a carreira do capitalismo". Para o autor o primeiro momento está

alocado no século XVII, sendo as transformações políticas e sociais fundamentais para

consideração deste marco.

A Revolução Industrial é considerada pelo autor como sendo o segundo

momento:

Ela se mostrou tão decisiva para o futuro da economia capitalista, tão radical como
transformação da estrutura e organização da indústria, que levou alguns a considerá
la como as dores do parto do capitalismo moderno, e, portanto, o momento decisivo
no desenvolvimento econômico e social desde a idade média (DOBB, 1983, p. 15).

Dobb (1983) considera que o capitalismo, para ser definido como tal, deve ter

como resultado a criação da mais valia, por meio da compra do trabalho, com a utilização do

capital dos homens que o detêm.

O capítulo 2 deste estudo, aborda o surgimento do Administrador em

atendimento a necessidade de gerenciamento, que tornase um trabalho árduo ao proprietário.

Eis o que talvez possamos chamar de "marco zero", o ponto específico na história que

reclama a necessidade de um Administrador profissional em substituição a figura do

proprietário em relação às suas funções de gestão.

As considerações de Lodi (2003), Oliveira (2008) e Bertero (1996) apontam

uma ruptura entre propriedade e gerenciamento em que este, sendo de poder do proprietário,

passa a ser exercido pelo Administrador.
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A detenção deste poder, não faz do Administrador um proprietário, embora a

posição ocupada pelo profissional possa trazer equívocos neste sentido conforme apontado

por Cristaldo (2009):

Geralmente, esse profissional ocupa as camadas mais altas não só das empresas, mas
de toda estrutura capitalista, como escritórios de lobby, associações de classe e
posições no governo.
Porém, mesmo que se confundam com donos das empresas graças às estruturas de
remuneração que preveem participações de lucros e opções em ações, ainda são
proletários, são funcionários a serviço do Capital e, portanto, compõem a
Administração profissional capitalista em sua segunda forma de manifestação
(Cristaldo, 2009, p. 53).

Baldi (2004) considera que as teorias organizacionais têm em seu advento,

estreita relação com o capitalismo. Esse advento se deu em um período marcado por um

cenário de forte crescimento industrial, que exigiu da Administração um trabalho que

conduzisse à prosperidade em forma de produtividade e lucro.

Esta estreita relação com o capitalismo é considerada também por Cristaldo

(2009) em que o autor aponta que o surgimento da Administração como ciência se dá de

maneira particular, em momentos históricos intimamente ligados ao capitalismo.

Oliveira (2008) concebe que a estruturação das empresas neste período de

crescimento industrial conduziu à profissionalização do Administrador e aponta que

[...] o diploma, isto é, a posse de um título ou certificado escolar capaz de assegurar
legalmente o exercício dessa nova atividade especializada, constituiuse em uma
importante fonte de legitimidade para o acesso e a manutenção do poder econômico
no capitalismo monopolista (OLIVEIRA, 2008, p. 14).

A autora contrasta no contexto da formação do Administrador, os objetivos da

academia e do mercado, sendo que a primeira preza pelo conhecimento abnegado, enquanto o

segundo tem na empresa capitalista a figura que "exige, daqueles que nela se engajam, saberes

práticos, operacionais e rentáveis, isto é, um conhecimento posto a serviço do lucro

econômico" (OLIVEIRA, 2008, p. 18). Ainda neste trabalho, a autora destaca o resultado da

sua pesquisa em que segundo ela, "a educação parece assumir um único exclusivo sentido: o

de seu valor econômico" (OLIVEIRA, 2008, p. 139).

Teixeira, Salomão e Teixeira (2015) apontam a ânsia pelo lucro e pela sua

acumulação, como sendo os motores do capitalismo. Não se pode ignorar o papel do capital

na formação do Administrador, visto que a sua origem revela o sentido da sua concepção.

Santos et.al. (2016) apresentam a avidez do capital na busca pela conservação
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do seu cerne (a acumulação de riquezas), fruto da sua produção, que ao contrário do que se

pensa ou espera, não tem impactado o nível de pobreza da humanidade. A percepção dos

autores, apontam diretamente para a questão de que a pobreza não é resultado da escassez,

mas sim de um processo de acumulação que inibe a distribuição e quando esta é possível, é

realizada de maneira incorreta e/ou insuficiente.

Alcançar a lucratividade (fins) planejada, demanda uma execução eficiente

(meios) sendo que esta eficiência, de acordo com Baldi (2004) terá seu conceito definido

conforme os indivíduos envolvidos no processo.

Podese inferir que as considerações de Covre (1991) terão impacto neste

cenário, uma vez que o perfil do Administrador, mais voltado ao capital ou ao social, será

primordial na definição das estratégias para alcance da lucratividade almejada.

Santos, Ribeiro e Silva Santos (2009) consideram como origem da

Administração profissional a necessidade de estudo dos tempos e movimentos do trabalho,

sendo um conhecimento científico aplicado e subordinado ao capital.

Taylor (1990) aponta como principal objetivo da Administração, a garantia de

plena prosperidade a patrões e empregados, por meio da extrema eficiência. Esta eficiência,

abordada por alguns autores com este termo enquanto outros utilizam palavras similares

(lucro, produtividade, lucratividade, resultado, entre outros), pode e deve ser analisada à luz

do significado da expressão, ao considerarmos o Administrador sob a perspectiva do capital

e/ou social. Para tal, trataremos a questão da eficiência de maneira mais detalhada no capítulo

4.

Gabor (2001) reúne o que considera como sendo os mais influentes filósofos

do capitalismo (entre eles Winslow Taylor) e relata a riqueza da multidisciplinaridade na

Administração e as contribuições destes filósofos, cada qual em seu contexto, para construção

da Administração que conhecemos hoje. Em relação ao taylorismo, a autora considera que a

infelicidade de Taylor e dos que compartilhavam de suas teorias, foi não vislumbrar que uma

organização não é somente um espaço de concentração de máquinas, mas sobretudo um

sistema social que precisa ser visto como tal.

Lemos e Bazzo (2011) destacam que a ciência administrativa carrega uma

herança do funcionalismo, sendo este construído por meio do diálogo existente entre a teoria

marxista, o idealismo alemão e o positivismo sociológico. Os autores consideram ainda que

esta herança, somada a forte influência da literatura norteamericana alocam a Administração

como objeto de severas críticas por parte de diversos pesquisadores.

Santos (2002) apresenta cinco formas sociais de nãoexistência, entre elas a
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lógica produtivista, em que um trabalho somente é considerado produtivo, se o seu resultado

representar aumento dos lucros. Temos aqui o resultado visto como sinônimo de quantidade,

em detrimento à relevância da qualidade para o seu alcance, de maneira que demostre não

somente a capacidade em produzir, como também a competência em bem produzir.

Guerra e Teixeira (2010) apontam a inovação no processo produtivo como

sendo a esteira que conduz ao lucro, ou seja, tratase do lucro a mola propulsora para busca

constante de novas formas de se produzir.

O lucro pelo lucro, sem propósito que lhe dê sentido, alçam tal objetivo como

sendo a finalidade em se produzir, alocandoo em posição que deveria ser ocupada pelo

indivíduo.

Enriquez (2006) distingue o advento da racionalidade econômica e, somente

ela, como alvo na caçada pelos melhores dispositivos, o que invariavelmente nos subordina ao

capital mais do que a subordinação ao Estado.

Sendo este o objetivo primordial da Administração, podese depreender de que

tratase também do cerne do trabalho daquele que administra, o que é corroborado por Santos

(2001) ao relatar que (o Administrador) "É um profissional de uma funcionalidade

instrumental tão exacerbada que a grande maioria invariavelmente não se dedica à

especulação científica ou filosófica" (SANTOS, 2001, p. 52).

Como será tratado mais adiante, o caráter exclusivamente instrumental,

fomenta a construção de um profissional dedicado a uma gestão pautada no atendimento a

aspectos técnicos, o que conduz ao equívoco dos objetivos da Administração e do

Administrador.

Guerra e Teixeira (2010) concebem ser a infindável busca pela valorização, a

força mobilizadora do capitalismo, em que aqueles (capitalistas) que alcançam uma grande

valorização acabam por sobreporse àqueles que atingem menor valorização. Os autores

consideram ainda a possibilidade de parceria por meio de funções complementares, em que os

pequenos e os grandes se ajustam no processo de acumulação do capital.

As concepções aqui abarcadas, constroem a perspectiva capitalista do

profissional da Administração, o que o define como sendo forjado para atender de maneira

restrita ao capital e à sua acumulação.

Este viés exclusivo não nos satisfaz, o que exige a busca de autores e teorias

que auxiliem na construção sob diferente prisma.
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3.2 EM BUSCA DA FACE SOCIAL DO ADMINISTRADOR

Como já exposto, o Administrador é fruto da evolução nos processos

produtivos. O progresso é responsável por forjar esta figura. Pretendemos agora identificar no

Administrador e no seu processo formativo, elementos que revelem o seu perfil social. Para

tal nos apoiaremos à princípio em Pedro Demo:

[...] em nome da modernidade falsamente entendida, muitos sacrificam ao progresso
todos os valores humanos, colocando os valores históricos e culturais a serviço da
inovação, não o contrário. [...] Nenhum progresso vale a pena se inequaliza as
relações sociais ou é imposto de fora para dentro (DEMO, 1995 p. 34).

O social, aqui aventado como aspecto relevante ao Administrador, não pode ser

tomado como oposição ao capital, mas como prisma que abarca características e

considerações contraditórias, em que o primeiro valoriza a cidadania e consequente bem estar

do indivíduo, enquanto o segundo dedicase de maneira exclusiva a acumulação de riquezas

em benefício ao capitalista e a elite que o cerca.

O posicionamento que defende o social como parte do profissional da

Administração será pautado na concepção de que tratase do indivíduo e suas necessidades o

aspecto que deve ser priorizado, caso haja desarranjo na balança que tem por finalidade

equilibrar os dois aspectos.

Quando consideramos uma perspectiva social para o Administrador, ansiamos

por um profissional que amplie sua visão na tomada de decisões, de forma que não somente o

modo de produção capitalista (capitalismo), o capitalista e o capital sejam beneficiados, uma

vez que esta visão unilateral pode elencar prejuízos aos demais aspectos, entre eles o social,

que considera os impactos ao indivíduo e à sociedade.

O código de ética do profissional Administrador respalda inicialmente o

aspecto social que será discutido, ao dispor que "O exercício da profissão de Administrador

implica em compromisso moral com o indivíduo, cliente, a organização e com a sociedade,

impondo deveres e responsabilidades indelegáveis" (CFA, 2018, p. 2).

Prosseguimos então à apresentação dos autores e teorias que consideram o

aspecto social do profissional da Administração.

Na contra mão das constatações que encerram o Administrador como

profissional voltado de maneira exclusiva em atender ao capital, Barcellos, Dellagnelo e

Saliés (2011) consideram não ser este o escopo de atuação deste profissional e contrastam à
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restrita definição dada pela legislação.

Segundo as autoras a formação do Administrador deve ser desenvolvida, de

maneira que lhe seja permitido atuar em campos diversos que não somente o das

organizações, no termo em que são concebidas como tal, mas que possam contribuir em

espaços que vão além daqueles destinados ao atendimento do mercado de produção e

acumulação. Santos, Ribeiro e Silva Santos (2009), neste mesmo fio condutor, conceituam a

Administração como o ato de conduzir e direcionar para transformar e consideram não ser a

organização o objeto da ciência administrativa.

O termo transformar também é utilizado por Cristaldo (2009) ao apresentar a

sua concepção de qual seja o papel da Administração, assim como por Craide, Sacramento,

Ribeiro e Silva (2009), em que segundo estes, "esperase que o ensino de Administração

possua a capacidade de preparar os gestores, não apenas para lidar com a realidade que se

apresenta, mas também para transformála" (CRAIDE, SACRAMENTO, RIBEIRO E

SILVA, 2009, p.77).

Aktouf (2005) coloca esta transformação na responsabilidade do Administrador

ao afirmar que "deveríamos formar futuros Administradores e futuros pesquisadores em

Administração que fossem verdadeiros agentes de mudança" (AKTOUF, 2005, p. 151),

raciocínio este também considerado por Ribeiro (2006) ao declarar o Administrador como

"intérprete da realidade e agente de mudança, dentro de um campo de atividades específicas

(RIBEIRO, 2006, p. 172).

Teixeira, Salomão e Teixeira (2015) compartilham de tal pensamento e

apontam o homem como cerne da organização e da Administração. Segundo os autores a

organização é obra do ser humano, a Administração uma ciência humana e destacam temas,

além das questões técnicas e financeiras tidas como essenciais, que passaram a requerer

atenção do Administrador, entre eles a responsabilidade social e a governança corporativa.

Ribeiro (2006) expõe que o Administrador não pode assumir a simples tarefa

de executor, o que fará dele um técnico com diploma universitário, mas sim exercer o seu

papel nesta ciência social aplicada, pois segundo o autor,

[...] o administrador está sempre a fazer ciência social aplicada, seja quando utiliza a
Psicologia Social para descobrir as condições ótimas de motivação de pessoal com
quem lida, seja quando emprega recursos da Sociologia para formular variáveis a
serem consideradas nas modificações impostas a uma comunidade qualquer, seja
quando analisa politicamente as diretrizes mais convenientes e sua ação,
considerando o esquema de poder a que está inevitavelmente vinculado. Seus
instrumentos são os métodos das ciências sociais, seus esquemas conceituais delas
derivados (RIBEIRO, 2006, p. 167).
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O Administrador excessivamente técnico terá o seu foco voltado à extrema

eficiência apontada por Taylor (1990), sem que sejam considerados os demais aspectos da sua

atividade profissional. Em relação à esta extrema eficiência Cristaldo (2009) defende que,

Enxergar no administrador um mero construtor da eficiência das empresas e
congêneres talvez seja não contemplar o potencial libertador da ciência que o apoia.
Contudo, este é o limite conceitual possível dos que pensam a Administração como
uma parte menor da microeconomia, dotada do cargo de controlar as eficiências
marginais dos processos de produção (CRISTALDO, 2009, p. 45).

Prieb (2007) ao apresentar estudo sobre o fim da centralidade do trabalho,

considera o deslocamento dos meios de produção capitalista para sua apropriação por um viés

social. Este raciocínio é compartilhado por Moura (1998) ao ampliar a perspectiva para o

desenvolvimento, abarcando também as dimensões política, cultural e social. Esta nova

configuração dos meios de produção, pode não ter tido somente interferências internas, mas

também provocado mudanças, em que é possível aventar, o impacto no papel da figura que foi

constituída para gerenciar este processo: o Administrador.

Azevedo e Grave (2014) apontam o progressivo clamor que não acolhe a

possibilidade de que a Administração seja instrumento à serviço tanto do bem quanto do mal e

que, sendo o ser humano dotado de virtude, não se torna possível que o Administrador

execute suas ações de maneira diversa.

Morandini (2006) destaca que o uso excedido do sistema capitalista conduz à

mercantilização da sociedade e consequente concentração de conhecimento e poder à elite.

Borges, Medeiros e Casado (2011) constroem uma pesquisa voltada aos

estudantes de Administração com foco no paradoxo ética versus competitividade. Ao relatar

as implicações do estudo, os autores apresentam cinco posicionamentos com as

representações sociais que os sustentam. O quarto posicionamento é nomeado pelos autores

como "fatalismo", em que se chama à atenção para os riscos da submissão ao capital não só

para o gestor e organização como também para a sociedade e o futuro do meio ambiente.

Santos, Ribeiro e Silva Santos (2009) apontam a carência da perspectiva

política nos estudos administrativos, em que a atenção é voltada para a organização, a

racionalidade e a produtividade do trabalho.

Santos (2002) relata a existência no mundo de um patrimônio social

desconhecido. O reconhecimento deste patrimônio, somente será possível por meio da adoção

de lentes que revelem a importância do viés social na atividade administrativa.
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Gonçalves et.al. (2013) consideram que se fazem necessárias formas

alternativas de Administração, que conceba não somente a acumulação de riqueza individual,

mas também a materialidade social.

Santos et.al. (2016) apontam as diminutas possibilidades de expansão do modo

de produção social, cuja limitação se deu com o crescimento das propriedades privadas e

consequente acumulação destas e de outras riquezas e, vêem nestas, o embrião que conduz à

injustiça na distribuição de um trabalho que é executado de forma coletiva.

Lemos e Bazzo (2011) apontam a propensão a mercantilização como fator que

conduz ao insucesso do que se preconiza no ensino de Administração e consideram a

importância de que os currículos sejam revisitados, abarcando novas perspectivas, dentre elas

os aspectos cultural e social, com foco na formação de um profissional com ampla

competência crítica.

Aktouf (2005) propõe que sejam revisados três aspectos nos conteúdos

adotados para formação do Administrador afim de

[...] promover uma lógica de mudança no lugar da de reprodução: (a) a definição
restrita de administração centrada na predominância do fator capital e na
preocupação do enriquecimento individual; (b) a onipresença dos aspectos
quantitativos, em particular a do cálculo econômico; e (c) a falta de cultura geral na
formação de Administração (AKTOUF, 2005, p 152).

O autor considera que o Administrador deva ser formado como sendo uma

figura mediadora entre os interesse do trabalho, das reservas naturais e do capital e não como

exímio defensor deste último em total detrimento aos demais.

Ao tratar sobre a avaliação da qualidade no ensino o superior, Bertolin (2007)

questiona "[...] se a mercantilização da educação superior é eficaz em relação à melhoria da

qualidade, equidade e relevância dos sistemas" (BERTOLIN, 2007, p. 18).

Sobre o papel da crítica no processo formativo, Closs e Antonello (2014)

contribuem em trabalho que aborda a Teoria da Aprendizagem Transformadora:

Aprender a pensar por si próprio, liberandose de pressupostos condicionados sobre
o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo, é crucial para o mundo do trabalho, para
a cidadania e para a tomada de decisões morais em uma sociedade em rápida
mudança. Nesse contexto, tornase fundamental o papel da reflexão crítica sobre
pressupostos, conceito central na teoria da aprendizagem transformadora (CLOSS e
ANTONELLO, 2014, p. 227).

A Teoria da Aprendizagem Transformadora é apontada pelos autores como

instrumento aplicado à educação de adultos com foco em "[...] um processo emancipatório de
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conscientização crítica, visando ao entendimento de como e por que a estrutura de

pressupostos psicoculturais restringe a forma de um indivíduo ver a si próprio e seus

relacionamentos" (CLOSS e ANTONELLO, 2014, p. 228).

Esta restrição considerada pelos autores é um dos mecanismos utilizados no

processo educativo como função que almeja delimitar ou mesmo impedir a reflexão, o que

impacta diretamente na consciência crítica abordada por Closs e Antonello e consequente

frustração do processo emancipatório.

Paula (2016) contrasta o ideário da Administração voltado à análise e controle

sistemáticos com o que de fato se pratica no exercício desta disciplina, em que prevalece a

interação e comunicação com essência social e política. Um profissional que, em tese, é

forjado para analisar e controlar, se depara com uma realidade em que outras competências

também lhe serão exigidas.

Azevedo e Grave (2014) indicam a Administração como instrumento que

contribui para o alcance de um bem humano e coletivo e ainda consideram que, enquanto esta

disciplina for empregada de maneira restrita à acumulação de bens, não será possível que

cumpra seu papel em contribuir para autonomia do homem e a conservação do planeta.

Aktouf (2005) contribui uma vez mais, ao apontar que o método utilizado no

ensino em Administração termina por priorizar a reprodução das técnicas já existentes e

considera que se a prioridade estivesse direcionada a conteúdos com perspectivas coletivas e

sociais, logo o método também seria outro.

Santos et.al. (2009) consideram que se faz necessário uma reavaliação dos

métodos utilizados para conceber a expansão e apropriação da riqueza social, de forma que se

esteja empenhado na contribuição com o que chama de Projeto da Nação.

Este projeto deve ter por base um amplo contrato político e social composto

por vários contratos, entre eles o contrato educacional, que efetive a universidade como bem

público (SANTOS, 2010, p. 56).

Santos (2001) define o Projeto da Nação como sendo o "(planejamento da

demanda social) o qual nada mais é do que o método para o construto da finalidade, portanto,

do bemestar pleno da humanidade" (SANTOS, 2001, p. 66), sendo ainda de acordo com o

autor, a Administração Profissional, abarcando os profissionais que participam de maneira

direta ou indireta, responsáveis pela execução do projeto em congruência com suas

finalidades. Entre os profissionais que participam desta execução, Santos aponta o

Administrador como o profissional mais capacitado para coordenação das atividades técnicas

que buscam construir o Projeto da Nação.
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Santos (2010) também defende a ideia de um projeto de país (ou de nação) e

apresenta o papel da Universidade para sua concretização, considerando que a efetiva

participação desta somente será possível com políticas educacionais que levem em conta a

educação como um bem público.

O autor alerta para a possibilidade da própria Universidade estar por vezes, se

ocupando em identificar a ausência de um projeto de país, enquanto deveria estar no embate

para definição deste projeto.

Ainda para o autor este ideal de projeto de país, quando visto sob a perspectiva

da globalização neoliberal, acaba por ser apontado como entrave à propagação do capitalismo

global.

O reconhecimento da falta ou deficiência de um projeto de país é de extrema

relevância, uma vez que despertar esta crítica induz a reflexão e direciona para a seriedade

desta construção. O que não deve ser admitido é que a Universidade assuma função passiva

neste cenário, ocupandose tão somente da tarefa de identificar (quando o faz) sem propor o

necessário desenvolvimento do projeto de nação.

Este posicionamento da Universidade é criticado por Santos (2010) ao

considerar que a globalização das décadas de 1990 e 2000, arrebatou de maneira expressiva a

idealização em torno deste projeto de nação. O autor assevera: "Penso, no entanto, que a

universidade não sairá do túnel entre o passado e o futuro em que se encontra enquanto não

for reconstruído o projeto de país" (SANTOS, 2010, p. 49).

Craide, Sacramento, Ribeiro e Silva (2009) apontam a importância de que a

Administração Política e a Administração Profissional sejam objeto de estudo do futuro

Administrador e completam:

Mais que isso, considerase importante que o curso superior em Administração
disponha de uma estrutura curricular capaz de preparar o egresso para a
complexidade envolvida nessa relação. A indagação consiste justamente no fato de
existir, ou não, por parte das Instituições de Ensino Superior no Brasil e da
legislação vigente, uma preocupação maior nesse sentido (Craide, Sacramento,
Ribeiro e Silva, 2009, p. 78).

MiglievichRibeiro (2017) ao apresentar trabalho com o objetivo de rememorar

a idealização e o curto período de existência da Universidade de Brasília (UnB), aborda um

"certo projeto de nação", em que a Universidade, enquanto instituição social, representa

instrumento necessário para o progresso emancipado da nação.

Paula (2016) considera que comercializar e competir representam somente
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algumas das atividades que envolvem uma organização e ainda que, simplificála desta forma

significa abrir mão de entender toda a sua complexidade.

Teixeira, Salomão e Teixeira (2015) consideram a Administração como uma

disciplina para a vida, e concluem:

Administrar é, também, um conjunto de teorias, conceitos, metodologias e
ferramentas que podem contribuir para a solução de problemas sociais e humanos e
para a construção de um futuro melhor. Podemos, e devemos, administrar para a
vida (TEIXEIRA, SALOMÃO e TEIXEIRA, 2015, p. 24).

Concebida a face social do profissional da Administração, se faz necessário

compreender a formação do Administrador por meio de um delineamento iniciado à partir das

tentativas de instalação das IES no país.
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4 A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR

4.1 ASPECTOS DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO E PRIVADO NO BRASIL

Após a instituição da República, ocorrida em 1889, o país vivencia a

promulgação da sua segunda Constituição e a primeira no regime republicano.

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil (BRASIL, 1891), entre outras

definições, autoriza por meio do artigo 35 a criação de IES para além do âmbito público,

permitindo assim o acesso privado na organização destes estabelecimentos.

Após mais de 100 anos do que fora estabelecido pela CF, foi permitido às

Instituições privadas, de acordo com o Decreto 2306/1997 (BRASIL, 1997), definirse como

entidade de natureza comercial ou civil, o que para Sampaio (2011) representa o maior

impacto para trajetória do ensino superior no Brasil. A autora traz ainda o movimento

realizado por estas Instituições (privadas) para atendimento a demanda do mercado, o que não

é, por vezes, refletido na qualidade ofertada.

Em informe que trata sobre a sociedade do conhecimento, a Organização das

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) discorre sobre os objetivos

das IES comerciais, considerando que estas diferemse das instituições "clássicas" pelo fato

de concentraremse em obter benefícios, neste caso o lucro, e do interesse em relação a

aplicação de conhecimentos prontos em detrimento a produção de novos conhecimentos

(UNESCO, 2005).

A Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI: Visão e Ação

 1998, complementa:

Sem uma educação superior e sem instituições de pesquisa adequadas que formem a
massa crítica de pessoas qualificadas e cultas, nenhum país pode assegurar um
desenvolvimento endógeno, genuíno e sustentável e nem reduzir a disparidade que
separa os países pobres e em desenvolvimento dos países desenvolvidos (UNESCO,
1998, p. 1).

Oliveira (2003) Traz considerações em relação a educação na formação do

indivíduo:
Os cursos precisam então ser concebidos num contexto maior de mudanças no modo
de vida atual da humanidade, permeado cada vez mais pelas marcas de ciência e
tecnologia e pelos desafios de conduzilas e não ser conduzidas por elas. Em
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consequência, a educação, em todos os seus níveis, passa a ser depositária da
esperança de forjar sujeitos, e não objetos, da mudança. Enfim, formar
cidadãos/profissionais emancipados, capazes de enfrentar novos desafios e
instrumentalizado para o aprender como caminho de construir soluções para o
imprevisível (OLIVEIRA, 2003, p. 15).

O acesso das instituições privadas ao ensino superior deu início a um processo

que alguns autores (Mancebo, 2004; Paula e Rodrigues, 2006; Giroux, 2010; Chaves, 2010;

Gaspar e Fernandes, 2014) chamam de mercantilização da educação, ou seja a educação

considerada como mercadoria e como tal pode ser precificada e vendida no mercado.

Bertolin (2007) aponta que o advento das IES com finalidade lucrativa

provocou também o advento da competição mercadológica do ensino, o que terminou por

uma imposição às instituições sem fins lucrativos em reduzir os investimentos em ações

significativas para comunidade, em virtude da necessidade de priorizar sua condição

financeira.

Santos (2010) discorre sobre o Banco Mundial, considerando que o órgão se

posiciona de forma ideológica em relação à educação, utilizando análises tendenciosas

[...] contra a educação pública para demonstrar que a educação é potencialmente
uma mercadoria como qualquer outra e que a sua conversão em mercadoria
educacional decorre da dupla constatação da superioridade do capitalismo, enquanto
organizador de relações sociais, e da superioridade dos princípios da economia
neoliberal para potenciar as potencialidades do capitalismo através da privatização,
mercadorização e globalização (SANTOS, 2010, p. 32).

O autor declara ainda sobre a falta de investimento do Estado nas IES públicas

e a crescente mercantilização da universidade apontando ambos aspectos como faces de uma

mesma moeda, e ainda declara:

São os dois pilares de um vasto projeto global de política universitária destinado a
mudar profundamente o modo como o bem público da universidade tem sido
produzido, transformandoo num vasto campo de valorização do capitalismo
educacional (Santos, 2010, p. 21).

O ensino superior em Administração é particularmente uma mercadoria com

forte apelo mercadológico, fazendo com que seja cobiçado entre as Instituições de ensino

privadas.

Paula e Rodrigues (2006) apontam o custo baixo para implantação deste

ensino, como sendo um fator que desperta interesse destas Instituições e, em alusão ao termo

macdonaldização, utilizado por alguns autores, referemse a elas como universidades
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lanchonete, onde conteúdos fastfood são servidos.

A UNESCO (2005) destaca que esta macdonaldização pode não impactar de

forma significativa os países com tradição universitária, mas alerta para as consequências

negativas em relação aos países que não desfrutam de tal condição:

El caso más preocupante es el de los países carentes de esa tradición, ya que en ellos
la aparición de las sociedades del conocimiento suele ir de par con la emergencia de
auténticos mercados de la enseñanza superior. Esto ha llevado a algunos
comentaristas a calificar este proceso de “macdonaldización” del conocimiento. Es
necesario velar por que estas tendencias no terminen por desvirtuar la misión
primigenia de la enseñanza superior (UNESCO, 2005, p. 95).

Pinsky (2001) discorre sobre as Instituições que receberam o título de

Universidade denominandoas como "caça níqueis" e assevera:

Temos "universidades" sem bibliotecas, sem pesquisa, sem quadro fixo de
professores, sem pensamento crítico, sem preocupação científica, sem nenhum
compromisso com a educação. Sua preocupação é que as mensalidades dos alunos
estejam em dia e que a ideia de ascensão social pela educação não deixe de
frequentar o imaginário das famílias (PINSKY, 2001, p. 122).

O breve contexto da chegada e evolução das IES no país mostra que embora

muitos anos ocupem o espaço entre o hoje e o ano de 1888, pouco tivemos de efetivo

desenvolvimento em relação a educação de forma geral e particularmente em relação ao

ensino superior.

Como tratado pelos autores, tivemos uma inserção mercadológica que

apresenta prejuízos à construção do conhecimento, uma vez que a prioridade se dá ao

conhecimento pronto, que é leiloado e comercializado pelas instituições privadas como

qualquer outra mercadoria.

O retrato da educação superior no Brasil é elaborado anualmente pelo Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) por meio de censo,

"[...] e se constitui como a mais importante pesquisa estatística sobre a educação
superior no Brasil, fornecendo informações relevantes para possibilitar a
formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas, além de ser
elemento importante para elaboração de estudos e pesquisas sobre o setor" (INEP,
2019).

Segundo dados do último censo realizado em 2018, o país conta com 2.537

IES, em que 2.238 das instituições são privadas, ou seja 88.2% do total e 299 instituições
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públicas, que equivalem a 11.8% do total, sendo que destas últimas 42,8% são estaduais

(128); 36,8% são federais (110); e 20,4% são municipais (61). O maior número de IES

privadas lidera, consequentemente, a oferta de vagas oferecidas, conforme Tabela 3.

Tabela 3 – Número de vagas oferecidas nos cursos de graduação, por tipo de vaga e categoria
administrativa – Brasil – 2018

Fonte: INEP  Censo da educação superior  2018  http://portal.inep.gov.br/web/guest/censodaeducacao
superior.

Os resultados apresentam também a liderança das instituições privadas na

oferta de novas vagas com 93.8% de participação, em contraste com 6.2% de oferta das

instituições públicas.

A prevalência do número de IES e da oferta de vagas no âmbito particular não

deveria representar uma ameaça à formação do cidadão, mas como apresentado no relatório

da UNESCO (2005) tratase de um ponto de atenção para os países em desenvolvimento

como é o caso do Brasil.

Não se pode generalizar e concluir que o mercado educacional no ensino

superior seja totalmente prejudicial à formação do indivíduo, mas conforme apresentado por

diversos autores, ele é real e embora seja uma concessão efetivada pela primeira CF, deve e

merece que seja cuidadosamente acompanhado, avaliado e talvez mesmo revisto pelos

responsáveis pela educação no país.

Conforme já relatado, o ensino em Administração possui relevante apelo

mercadológico, o que torna determinante entendermos os aspectos da formação em

Administração.
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4.2 A FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR

O berço da Administração, não se deu como ciência, mas como atividades

relacionadas ao comércio. Barros et.al (2011) apresentam o pouco interesse contemporâneo

em relacionar a origem da Administração, aos saberes empíricos das atividades comerciais e

consideram que desestimar a importância desta origem, é assumir uma perspectiva

hegemônica desta ciência. Os autores trazem também que a transmissão dos saberes das

atividades comerciais não tiveram sua origem nos bancos escolares, mas por meio da vivência

diária.

Portela de Oliveira (2009) apresenta quatro efeitos da globalização em relação

à educação, sendo uma delas o estabelecimento desta como intuito de preparação para o

trabalho em virtude das mudanças nos processos produtivos.

Bertero, Caldas e Wood Jr. (1999) em trabalho que aborda a produção centífica

em Administração de Empresas, com destaque desfavorável ao que se produz no Brasil,

revelam o quão a falta de uma fase preparatória, vivenciada por outros campos do

conhecimento e nomeada pelos autores como período gestacional, trouxe consequências que

resultam na fragilidade da teoria e da reflexão para esta disciplina. A teoria e a reflexão são

elementos essenciais para a Administração, assim como para as demais ciências. Ignorar esta

importância é admitir a desconstrução das bases que permitem a sustentação da prática de

qualquer disciplina.

Aktouf (2005) declara a dificuldade que poderá reger o intuito de resgate da

teoria e do questionamento para formação do Administrador e assevera:

A dimensão teleológica da administração deve estar a serviço de objetivos coletivos,
de uma maior igualdade social, e não mais visar exclusivamente ao aumento
indefinido de rentabilidade. Passar uma visão mais ampla, mais humana da
administração e tentar «desconstruir» os esteriótipos, os preconceitos, a ausência de
tradição, de questionamento dessa disciplina híbrida não é coisa fácil (AKTOUF,
2005, p. 157).

Gonçalves et.al. (2013) apontam para a característica "importada" dos

conteúdos que preenchem os currículos destinados à formação do Administrador. As questões

abordadas no processo de formação do Administrador consideravam uma realidade que não

seria encontrada no exercício da profissão. A direção tomada na formação do Administrador,

o colocava em posição diversa ao que lhe seria exigido pelo mercado, uma vez que os

conteúdos abordados tratavam de um contexto não experienciado pelas organizações
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brasileiras.

A formação do Administrador, tornase primordial para atendimento ao intenso

momento de industrialização pelo qual o país transitava. Esta necessidade não é de

exclusividade desta época ou desta profissão. Fávero (2006) apresenta a relação estreita (ao

menos deveria ser) entre a sociedade e a universidade, em que esta constituise como espaço

de discussão das necessidades daquela, assim como instrumento na busca por soluções aos

problemas vivenciados. A autora relata ainda o distanciamento sociedade/universidade, em

que a última perde o seu sentido de existência, ao ser concebida como um bem cultural à

serviço de uma minoria.

Barcellos, Dellagnelo e Saliés (2011) consideram que a estrutura dos cursos de

Administração no Brasil, é estabelecida com base na emergência do mercado e do capital para

construção de um profissional operacional e acrítico. Uma disciplina constituída para gerir de

maneira estratégica os processos organizacionais, acaba por produzir um profissional apto a

atuar no campo operacional como parte da esteira produtiva, sem que precise pensar, sugerir,

desenvolver, enfim, sem que precise administrar.

Craide, Sacramento, Ribeiro e Silva (2009) asseveram que os currículos em

Administração desprezam o que há de mais evoluído em termos de estudos curriculares, como

por exemplo as vertentes críticas e multiculturalistas para se prender à visão tradicional em

que os currículos são formatados de maneira cartesiana, em referência ao sistema de linha de

montagem.

Na busca pelo atendimento à realidade brasileira, a reforma do ensino

promovida por Francisco Campos em 1931, é apontada por Fávero (2006) como intento em

alinhar o ensino à necessidade de modernização do país.

Fischer (1993) considera o processo de desenvolvimento brasileiro como

escopo para o ensino de Administração no país e o ensino em Administração como fruto do

contexto. Tornase claro portanto, que ensinar a administrar fazse necessário para

atendimento ao progresso experienciado e que este ensino é construído com base no cenário

que se apresenta. Será este o prognóstico de que formar um Administrador requer considerar

quando se forma este Administrador, no contexto histórico do desenvolvimento brasileiro?

Qual a temporalidade dos conteúdos e processos envoltos na formação do Administrador?

Considerando o recorte desenhado para este estudo, o Administrador formado em tempos

distintos atendera a contextos distintos do desenvolvimento regional? Quais mudanças

curriculares foram substanciais ao longo desta trajetória?

A preparação do Administrador, assim como outros profissionais, exige um
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cuidado que não poderá ser restrito à disseminação de conhecimento. Lourenço, Lima e

Narciso (2016) alertam que a educação não pode ser reduzida ao conhecimento, sendo este o

instrumento formal que conduz à educação e que o atingimento da qualidade desta, se dá por

meio da formação plena do indivíduo. Ainda segundo os autores, a qualidade da educação tem

sido mensurada em relação ao que o mercado espera dela. Considerar a educação e aferir sua

qualidade com base na expectativa do mercado, acaba por deturpar o real sentido de educar,

de preparar o indivíduo para que este seja agente do seu próprio desenvolvimento.

Ao tecer considerações acerca da educação e do conhecimento, Demo (1999)

aponta uma parceria necessária, insuficiente e controversa entre os dois temas, em que

podemos destacar, em alinhamento ao interesse do presente estudo, o item "controversa" desta

parceria, que segundo o autor esconde a ameaça do conhecimento, quando relacionado de

forma exclusiva ao crescimento econômico. Em contraponto, o autor assinala o quanto a

competitividade detêm dependência em relação à educação, o que resulta em um cenário em

que aqueles com maior nível de educação terão lugar no mercado (mesmo que um posto não

muito atraente) e serão em consequência cada vez menos bem pagos.

Lourenço, Lima e Narciso (2016) consideram a importância de que não se deva

vislumbrar a formação do Administrador somente sob o aspecto econômico, em detrimento a

complementar face social e humana, e ainda defende que a educação, com foco exclusivo na

empregabilidade, perde o seu sentido e cede então espaço à instrução.

Demo (1999) não desconsidera a formação para o mercado mas aponta para

que este seja um foco secundário, uma vez que primeiramente devese ater a perspectiva da

cidadania.

Nussbaum (2015) alerta para que a educação não tenha como propósito a

produção de "máquinas lucrativas" em detrimento a construção de cidadãos, na essência do

termo. Ainda segundo a autora:

De fato, o que poderíamos chamar de aspectos humanistas da ciência e das ciências
humanas  o aspecto construtivo e criativo, e a perspectiva de um raciocínio crítico
rigoroso  também está perdendo terreno, já que os países preferem correr atrás do
lucro de curto prazo por meio do aperfeiçoamento das competências lucrativas e
extremamente práticas adequadas à geração de lucro (NUSSBAUM, 2015, p. 4).

A autora manifesta ainda a preocupação de que as competências relacionadas

às humanidades, tão importantes quanto aquelas necessárias à lucratividade, sejam vencidas

no que se tornou uma competição. Esta competição, nos dá mostras de que a lucratividade é o

competidor com maior número de adeptos e patrocínio, o que faz com que seja, na maioria
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das vezes, o campeão deste certame.

Em relação à lucratividade de curto prazo, Pinsky (2001) aponta a educação

como um dos investimentos cujo retorno não se enquadra nesta esfera, portanto de

desinteresse para os países, conforme apontado por Nussbaum (2015).

A Administração no contexto histórico do Ensino Superior no Brasil, pode ser

acompanhada na Figura 01. Os eventos sinalizados com a forma em negrito são diretamente

relacionados a Administração.

Figura 01  A Administração no contexto histórico do ensino superior

Fonte: Elaborado pela autora

Eis o breve histórico do contexto nacional onde a Administração teve sua

origem e desenvolvimento. Mas o que dizer do contexto ou dos contextos regionais? Santos

(2002) julga necessário não considerar somente o tempo regular, contínuo, mas também a

temporalidade que pode se coordenar àquele ou mesmo com ele se chocar. O autor aponta

também que a história tem o significado e o curso definidos com base no progresso. Quais

temporalidades regionais se coordenaram ou foram conflitivas à linearidade conhecida para a

Administração e o Administrador? O recorte regional do estudo poderá trazer esclarecimentos

a estas questões.

A construção dos currículos e roteiros pedagógicos para formação do

Administrador, por meio do desmembramento do conhecimento, tido como essencial em



51

disciplinas alheias à importância e necessária integração entre elas, é matéria envolta de

críticas por diversos estudiosos. GonçalvesDias, Herrera e Cruz (2013) apontam para o

fracionamento do conhecimento em disciplinas, como sendo uma prática geral do ambiente

escolar e consideram a relevância de que seja instituída uma cultura voltada ao arranjo do

saber de forma coletiva.

Fischer (2001) considera o currículo como sendo não somente um plano de

ensino, mas um arcabouço, cujo conteúdo é composto por fatos, conceitos e generalizações e

ainda uma ferramenta de poder, que reflete a cultura do seu meio.

Fragmentar o conhecimento dos campos do saber, apresentandoos ao

indivíduo de maneira isolada, produz um conjunto de informações, que dificilmente poderão

ser vislumbradas como partes de um todo, são peças que não foram moldadas para serem

encaixadas no quadro total.

O processo formativo do Administrador não está alicerçado somente no

conteúdo considerado para esta construção. Paula (2016) propõe a revisão dos métodos e da

postura do professor no ensino de Administração e ressalta a relevância de atualização do teor

normativo utilizado na preparação do profissional Administrador.

Morandini (2006) destaca o foco das IES em relação aos resultados financeiros

e o pouco ou nenhum empenho com o preparo do estudante de forma que se alcance um

profissional com competência técnica e capacidade para contribuir com a transformação da

sociedade. Tornase importante atrair e reter o maior número possível de estudantes, mesmo

que não seja possível atender de forma plena a formação do indivíduo, ou nem mesmo

aproximarse do que seja minimamente concebível nesta construção.

A regulamentação da profissão de Administração no ano de 1965, apresenta ao

mundo do trabalho o profissional para lidar com a burocracia, sob o codinome Técnico em

Administração (BRASIL, 1965).

Lopes (2002) considera que o processo para formação do Administrador dos

nossos tempos carrega em sua bagagem, significativas características originárias da época da

regulamentação, sendo traduzidas nas estruturas curriculares desta construção. Mais de meio

século separa o que é abordado hoje na formação do Administrador, daquilo que foi proposto

para esta construção.

O Administrador formado hoje, representa muito do Administrador de meio

século atrás, em uma sociedade que pouco se parece com aquela vivenciada na época da

regulamentação. O contexto vivenciado pelo Administrador contemporâneo difere do

contexto experienciado pelo Administrador de meados do século passado, e o que se
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apresenta como diretriz para esta formação nos dias de hoje, não acompanhou o que de fato

representa esta ciência social aplicada.

Ainda em relação à Administração quando da sua regulamentação, Morandini

(2006) a apresenta como fonte de propagação da filosofia do desenvolvimento capitalista,

sendo o conhecimento para aplicação desta disciplina, importado de outros países, trazendo

assim prejuízos à construção de uma ciência que atendesse à realidade nacional brasileira.

Este conhecimento importado em caráter nacional é novamente transportado para o contexto

regional/local, em que mais uma vez é possível observar pequenas empresas em combate para

implantação de técnicas que pouco representam as suas necessidades.

Sobre a importação do conhecimento e os seus impactos para localidade,

Craide, Sacramento, Ribeiro e Silva (2009) consideram que a adoção deste sistema, frustra a

possibilidade de que se tenha "gestores capazes de atuar como efetivos transformadores da

realidade social, na qual estão inseridos (Craide, Sacramento, Ribeiro e Silva, 2009, p. 78).

Morandini (2006) aponta a evolução do perfil técnico do Administrador para o

perfil estratégico, mas também a falta de acompanhamento das IES neste processo. A

demanda da sociedade e das organizações, não é respondida de forma satisfatória pelas

instituições responsáveis pela preparação dos seus atores e autores.

Oliveira (2008) discorre sobre a inquietação existente entre a prática exigida

pelo mercado e a teoria das instituições escolares e aponta o projeto pedagógico destas como

ferramenta utilizada no intuito de conjugar tal questão.

Haas (2010) ao tratar da pretensão de instituições isoladas à universidade em

um período específico, relata a presença da dicotomia "proposto versus realizado" nos PPC

das IES e considera que "o fundamental seria verificar como se processava, no cotidiano das

escolas, a realização, primeiramente, da definição de seus projetos e, em seguida, sua

execução" (HAAS, 2010, p. 156).

Ao tratar da educação em Administração, Mintzberg e Gosling (2003) trazem

o quanto esta educação é referência ao Master of Business Administration (MBA), em que o

Business (Negócios) detêm maior destaque em detrimento à Administration (Administração),

ou seja os negócios primeiro, a prática administrativa depois. Segundo os autores, esta

dinâmica acaba por produzir especialistas individuais e não gestores colaborativos. Os autores

consideram ainda que um Administrador não pode ser formado em uma sala de aula, mas que

é, sem dúvida onde tem sua origem.

O MBA trata a educação em nível de pós graduação, por meio de conteúdos

que visam especializar o profissional para a área em que deseja dedicarse. O conceito e
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formato desta educação é de origem norte americana e vem sendo trabalhada no Brasil desde

a década de 1990, sob forte apelo mercadológico.

Wood Júnior e Cruz (2014) destacam este apelo mercadológico utilizado pelas

Instituições, em que o profissional é atraído com a expectativa de impulsionamento da

carreira. A origem e formato desta educação remetem à questão dos conteúdos importados

conforme apontado por Morandini (2006), Lemos e Bazzo (2011), Gonçalves et. al. (2013) e

Vizeu (2018).

Sobre a Administração voltada aos negócios e a formação do Administrador

neste sentido, Lorino (1992) alerta para o impacto das Business Schools neste contexto em

que há a desvalorização do aprendizado sistêmico sobre a organização, com foco nas questões

que podem ser quantificadas, ignorando assim, o que é de difícil quantificação e ainda

completa:

O racionalismo da gestão por cifras e dados quantitativos é relegado ao cadafalso de
um passado onde se mensurava o êxito no Vietnã de acordo com o número de
cadáveres e onde profissionais de Administração bem vestidos se julgavam capazes
de gerir não importa o quê (LORINO, 1992, p. 17).

Esta visão da Administração voltada aos aspectos quantitativos e do Administrador

como um profissional bem vestido é aventado na pesquisa realizada por Oliveira e Oliveira

(2019), o que vem ao encontro da perspectiva de Lorino. Ao atribuir o seu conceito de

Administração, um dos participantes da pesquisa conclui "Sim, o meu conceito era que a

Administração era somente baseada em números, hoje em dia sei que é muito mais extenso" ,

enquanto outro sentencia como sendo "Pessoa de terno dentro de uma sala mandando nos

outros".

Lourenço, Lima e Narciso (2016) defendem que o ensino superior deve

considerar a formação para além da questão empregabilidade e que possa também, construir

um profissional com capacidade participativa na sociedade contemporânea. Teixeira,

Salomão e Teixeira (2015) contribuem com este raciocínio:

No campo do conhecimento e da aprendizagem, nada substitui o espírito crítico,
sobremaneira no ambiente universitário. O bom estudante (incluído o professor, já
que ele nunca para de estudar) deve sempre procurar a essência, evitando armadilhas
da aparência, em um dos grandes duelos da filosofia. E, no estudo de Administração
[...], as armadilhas da aparência estão em quase todos os caminhos [...] (TEIXEIRA,
SALOMÃO e TEIXEIRA, 2015, p. 4).

Morandini (2006), trata do perfil do Administrador exigido em época distintas,
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conforme Quadro 1.

Quadro 1  Evolução do perfil do Administrador profissional

1990  2000 Abertura do mercado, privatizações,
integralização, globalização.

Gestor Internacional.
1970  1980

Crises políticas, instabilidade
econômica, retração da economia.

Gestor Financeiro.

1960  1970 Regime militar, formação de grandes
empresas nacionais, o “Milagre

Econômico”.

Técnico / Burocrata.
1940  1950 Introdução do modelo industrial. Técnico.

Década Caracter ísticas prevalecentes no
per íodo

Perfil de Administrador
profissional requer ido

Fonte: Morandini (2006)

O último período considerado pelo autor, se encerra no ano 2000. Em

complemento à percepção do autor, propomos a seguinte concepção para os próximos dois

períodos conforme quadro 2.

Quadro 2  Evolução do perfil do Administrador profissional nos últimos 70 anos

2000  2020 Muitas mudanças em curtos
períodos de tempo, Era do
conhecimento, Era digital,
responsabilidades sociais e

ambientais.

Gestor que pensa globalmente para
agir localmente.

1990  2000 Abertura do mercado,
privatizações, integralização,

globalização.

Gestor Internacional.
1970  1980

Crises políticas, instabilidade
econômica, retração da economia.

Gestor Financeiro.

1960  1970 Regime militar, formação de
grandes empresas nacionais, o

“Milagre Econômico”.

Técnico / Burocrata.
1940  1950 Introdução do modelo industrial. Técnico.

Década Caracter ísticas prevalecentes no
per íodo

Perfil de Administrador
profissional requer ido

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Morandini (2006)

No ano de 2005, a estrutura de formação superior, até então no formato de

currículo mínimo, é transferida para a concepção das DCN (BRASIL, 2005), o que trouxe

impactos positivos para o processo de construção profissional. Nicolini (2002) ressalta a

significativa mudança de comportamento que deveria acometer as Escolas de Administração

diante do novo cenário, em que seria necessário a extenção da simples função de

transmissoras do conhecimento para desenvolvedoras de competências.

Morandini (2006) chama atenção, para o formato desconexo nas disciplinas

que teórica e empiricamente carecem de conexão, para formação de um profissional provido

de competências para diagnóstico e intervenção na realidade sistêmica e complexa das
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organizações. Ao considerar o todo organizacional como campo para desenvolvimento do seu

trabalho, o Administrador carece da capacidade para distinguir os pontos de conexão entre as

partes para que possa analisar o impacto de umas sobre as outras e o papel de cada uma na

totalidade.

Saviani (2017) destaca que a política educacional brasileira, da independência

do país à atualidade, apresenta elementos que quando reunidos, culminam no que o autor

denomina "precarização geral do ensino no país". As colocações do autor podem ser

consideradas também para o cenário de ensino da Administração, em que é possível observar

ao menos um dos elementos, a fragmentação, que conduz à desconexão apontada por

Morandini (2006).

Kerch (2016), traz a etimologia da palavra currículo, como sendo de origem

latina, com os significados de carreira, caminhada, jornada e considera os currículos para

formação do Administrador, como um espaço de conhecimentos originários em outras

disciplinas, como por exemplo a Economia e Antropologia. Teixeira, Salomão e Teixeira

(2015) compartilham deste pensamento e consideram que a utilização de conhecimento

originário de outras disciplinas, é dispositivo também empregado por outras ciências. Os

autores apresentam, conforme Quadro 3, o que consideram como sendo as disciplinas mais

comuns para formação do Administrador e assinalam a importância de que haja uniformidade

entre indivíduo, grupo, empresa e sociedade.

Quadro 3  Disciplinas Típicas dos Cursos de Administração

Fonte: Teixeira, Salomão e Teixeira (2015, p. 63)

Santos (2001) considera que para conceber os temas de composição do

bacharelado em Administração foi necessário buscar tais conteúdos em outros campos do
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saber e conclui "que o curso de Administração não passa de um amontoado de conteúdos

aplicados de outras disciplinas — estas já há mais tempo definidas como áreas autônomas do

conhecimento" (SANTOS, 2001, p. 55).

A influência de outras disciplinas no campo administrativo, é destacado por

Morandini (2006) ao questionar sobre os impactos e contribuições do que ele considera como

realidades estranhas ao contexto brasileiro e também interpela sobre as consequências na

identidade profissional do Administrador.

O autor apresenta os principais teóricos do campo administrativo nas

temporalidades e aponta a diversidade dos saberes e das nacionalidades na construção deste

conhecimento, conforme Quadro 4.

Quadro 4  Teóricos da Administração

Michel E. Porter 1990 Norte Americano Administrador Estratégia

Philip Kotler 1990 Norte Americano Economista Marketing

Peter F. Drucker 1940 Austríaco Advogado e Jornalista Administração moderna

Elton Mayo 1940 Norte americano Psicólogo Escola das relações
humanas

Max Weber 1930 Alemão Sociólogo e Advogado Teoria da burocracia

Henri Fayol 1900 Francês Engenheiro
Teoria Administrativa –

habilidades
administrativas

Henry Ford 1900 Norte americano Sem formação
superior

Administração eficiente 
linha de montagem

Frederick W. Taylor 1880 Norte americano Engenheiro Administração científica

Nome Per íodo Nacionalidade Formação acadêmica Contr ibuição teór ica

Fonte: Morandini (2006)

Cristaldo (2009) reflete sobre as disciplinas que contribuem com a

Administração e destaca o posicionamento limítrofe ocupado pela ciência administrativa.

Nesta reflexão o autor interpela algumas disciplinas de forma paradoxal ao negálas e ao

mesmo tempo resgatálas na perspectiva da Administração, conforme Quadro 5.
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Quadro 5  A influência das disciplinas na ciência administrativa

Ciência Pscicológica

A Administração não se ocupa,
por fim, do comportamento e dos
determinantes da relação
indivíduo/meio.

Mas vê especial importância em
saber como os indivíduos reagem
à inserção em grupos orientados
por interesses específicos, e em
como estes mesmos indivíduos
tomam decisões que os levam a
ações de consumo, investimento
e/ou poupança, entre outras.

Ciência Antropológica

O seu principal interesse não está
na cultura e em como os homens
elaboram histórica e
simbolicamente seu meio social.

Mas como esses fatores culturais e
históricos formam e determinam
padrões de gestão de recursos e
divisão do trabalho.

Ciência Sociológica

Não se propõe a observar os
homens em suas relações sociais
que se impõe coercitivas à atuação
dos indivíduos.

Mas contempla como estes grupos
sociais, dividindoos em classes de
interesse comuns, constroem e
usam padrões organizacionais para
fazer valer suas demandas.

Ciência Jurídica

Concentrase não na estrutura
legal da organização do Estado.

Mas sim em como gerenciar o
Bem Público, dado um corpo de
objetivos sociais, previamente
estabelecidos.

Ciência Econômica
Seu foco não é o da criação e da
medição do tamanho da
distribuição da riqueza social.

Sim, é o de como criar riqueza,
como alocar fatores e de como
repartir os resultados.

Ciência Política
Seu foco não é o das relações de
poder e dominação.

Mas o do uso de instrumentos de
controle para chegar a objetivos de
um grupo.

Disciplina Negação Resgate

Fonte: Elaborado pela autora com base em Cristaldo, 2009.

Santos (1999) aponta que a educação deve atender aos interesses sociais e

também aos interesses individuais e que ambos devem ser as fontes de orientação para

construção dos conteúdos que serão ensinados e das práticas pedagógicas que serão utilizadas.

O agir, no esforço para alcance de ao menos parte do que se pretende, exige

que as DCN para formação do Administrador sejam revisitadas e reavaliadas, à luz de um

cenário pós Revolução Industrial e quiçá, pós capitalismo.

Pensar a Administração e o Administrador para além da perspectiva do capital

e da sua acumulação é tarefa árdua. Para prosseguir abrigamonos uma vez mais em Pedro

Demo:
Mesmo que soluções nos pareçam no momento muito distantes, elas somente
aparecerão se houver sujeitos capazes de pensálas e realizálas. Nesse sentido,
educação continua sendo a política pública mais decisiva para a construção de um
futuro comum mais compartilhado e digno, ou, no dizer da ONU, para fazer e fazer
se oportunidade (DEMO, 1999 p. 24).

O tempo de, e para formação contempla um espaço oportuno e campo fértil

para que novas concepções sejam agregadas à Administração e ao Administrador. Partiremos
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então rumo às DCN para análise desta política pública que fundamenta a formação do

Administrador no país, intentando reconstruir este conhecimento, apoiados no que já é de

conhecimento (DEMO, 1999, p. 28).

4.3 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS

Prévia a apresentação da Política Pública voltada ao desenho definido para o

processo de formação do Administrador, busquemos entender de maneira breve, o que é uma

Política Pública.

Leonardo Secchi define Política Pública como sendo "uma diretriz elaborada

para enfrentar um problema público" (SECCHI, 2013, p. 2), e assevera a particularidade desta

ferramenta em relação ao problema público, sendo este uma situação inadequada que assume

o papel de motivador para elaboração de uma solução (Política Pública) que busca

atendimento a uma necessidade coletiva. As DCN são o documento público oficial destinado

para o direcionamento na formação do Administrador e substituem os anteriores documentos

que estabeleciam currículos mínimos.

A Lei 9.131 de 24 de novembro de 1995 estabelece no item "c" pertencente ao

2° parágrafo do 9° artigo, ser responsabilidade da Câmara de Educação Superior "deliberar

sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do Desporto, para os

cursos de graduação" (BRASIL, 1995).

O Parecer n. 146 de 03 de abril de 2002 (BRASIL, 2002) estabeleceu as DCN

para os cursos de Direito, Ciências Econômicas, Administração, Ciências Contábeis, Turismo,

Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design. Este Parecer foi revogado

pelo documento de n. 67 de 11 de março de 2003, objetivando atribuir referências para a

construção das DCN dos cursos de graduação de maneira geral.

O Parecer n. 146 apresenta o objetivo das DCN, sendo corroborado pelo

documento que o substitui:

Quanto aos paradigmas das DCN, cumpre, de logo, destacar que eles objetivam
servir de referência para as instituições na organização de seus programas de
formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento na
construção dos currículos plenos. Ademais, devem também induzir à criação de
diferentes formações e habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando
ainda definir múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior diversidade de
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carreiras, promovendo a integração do ensino de graduação com a pósgraduação,
privilegiando, no perfil de seus formandos, as competências intelectuais que reflitam
a heterogeneidade das demandas sociais (BRASIL, 2003, p. 4).

O objetivo definido no Parecer assume a importância da reflexão no perfil de

qualquer profissional e o quão esta competência pode contribuir para atendimento às diversas

demandas sociais. Significativo que se destaque, conforme o parecer, que as DCN devem

exercer o papel de referência para o ensino de Administração, sendo portanto ponto de partida

para o processo e não que devam ser tomadas como algo que ali se encerra, da forma que se

apresenta, sendo por consequência, ponto de chegada.

As DCN estabelecidas para formação no ensino superior de maneira geral, são

artifício para um necessário direcionamento neste nível de ensino (resposta a uma situação

inadequada) e as DCN específicas a formação do Administrador apresentamse também como

resposta a um quadro antigamente composto pelo currículo mínimo e posteriormente pelas

DCN que abrigaram diversas formações, mas que precisaram, em determinado momento,

serem reconsiderados para atendimento a uma nova necessidade.

A preparação de um profissional apto à administrar, demanda a construção de

um saber que transita livremente por disciplinas diversas. Estas disciplinas, são parte de PPC's

constituídos à partir de documentos legais, entre eles as DCN.

O documento (DCN) que trata das diretivas para formação em Administração,

estabelece o desenvolvimento de oito habilidades e competências para o Administrador que

está sendo preparado (BRASIL, 2005):

I  reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir

modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar

conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de

decisão;

II  desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive

nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;

III  refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;

IV  desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações

matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,

administrativos e de controle, bem assim expressandose de modo crítico e criativo diante dos

diferentes contextos organizacionais e sociais;
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V  ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de

aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu

exercício profissional;

VI  desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas

para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos

organizacionais, revelandose profissional adaptável;

VII  desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em

organizações; e

VIII  desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e Administração, pareceres

e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.

O artigo 5° do mesmo documento, apresenta os conteúdos que deverão ser

desenvolvidos no processo de formação do Administrador:

I  Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, sociológicos,

filosóficos, psicológicos, éticoprofissionais, políticos, comportamentais, econômicos e

contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação e da informação e

das ciências jurídicas;

II  Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas específicas, envolvendo

teorias da Administração e das organizações e a Administração de recursos humanos,

mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de

informações, planejamento estratégico e serviços;

III  Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias

que contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à

Administração; e

IV  Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter transversal e

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.

O cumprimento das DCN no término da graduação deve ser entendido como

satisfatório em atendimento às questões legais, sem no entanto ser encerrado como formação,

uma vez que este processo é permanente e necessário (DEMO, 1995, p. 59).

Ainda em relação as DCN, o artigo 2° declara que a organização do curso de

Administração deverá ser efetivada por meio da formalização de um projeto pedagógico, cujo
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conteúdo deverá contemplar o perfil do futuro Administrador, suas competências e

habilidades, os componentes curriculares, o estágio supervisionado, as atividades

complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação científica ou o projeto de

atividade, sendo estes componentes opcionais da instituição, critérios acadêmicos de oferta da

graduação, bem como demais questões que pretendam oferecer consistência ao projeto, sendo

que todo este conteúdo deverá obedecer o seguinte formato, conforme parágrafo 1° do mesmo

artigo:

I  objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções institucional,

política, geográfica e social;

II  condições objetivas de oferta e a vocação do curso;

III  cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso;

IV  formas de realização da interdisciplinaridade;

V  modos de integração entre teoria e prática;

VI  formas de avaliação do ensino e da aprendizagem;

VII  modos de integração entre graduação e pósgraduação, quando houver;

VIII  incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como

instrumento para a iniciação científica;

IX  concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento;

X  concepção e composição das atividades complementares; e,

XI  inclusão opcional de trabalho de curso sob as modalidades monografia, projeto de

iniciação científica ou projetos de atividades, centrados em área teóricoprática ou de

formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento próprio.

A instituição do primeiro currículo mínimo com a regulamentação da profissão

de Administração no ano de 1966 é retratada por Nicolini (2000), em que o autor discorre

sobre o excessivo cuidado das IES em atender ao disposto no documento, sem abarcar a

importante perspectiva dos PPC's no processo de formação. O autor assevera que não há, na

"fabricação do Administrador, nem a noção de objetivos a alcançar, nem a finalidade desse

processo e nem as práticas pedagógicas a serem utilizadas" (NICOLINI, 2000, p. 23).
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Haas (2010) destaca os aspectos que devem ser considerados pelo gestor na

elaboração de um projeto pedagógico:

Na gestão acadêmica, entre outras responsabilidades, podese destacar a exigência
de construir, desconstruir e rever os projetos pedagógicos e, nestes, as propostas
curriculares dos cursos de graduação. Quando o gestor é chamado para a elaboração
do projeto pedagógico, o primeiro esforço é verificar se e o quanto conhece da
legislação que trata do assunto. Esse conhecimento, além de ser indispensável,
auxilia a efetiva elaboração documental (HAAS, 2010, p. 166).

Relevante ressaltar o apontamento relizado pela autora em relação não somente

a construção de um Projeto Pedagógico, como também na possibilidade e importância da sua

desconstrução. Esta desconstrução apresentase como primordial recurso para adequação do

ensino, incluindo conteúdos e práticas, não só para atendimento ao mercado como

principalmente à realidade e necessidades da comunidade que abriga a IES.

Ainda em relação ao conhecimento da legislação Haas assinala:

O conhecimento das políticas de educação superior auxilia a tomada de decisões,
pois entrar em contato com as regras e normas da educação assegura ao gestor a
possibilidade de reconhecer limites, identifcar caminhos, contribuindo para a
construção de PPC que tenham por objetivo uma educação melhor para todos
(HAAS, 2010, p. 169).

A Portaria n. 40 de 12 de dezembro de 2007, republicada no ano de 2010,

estabelece no 1° parágrafo do artigo 32 que sejam afixados na IES em local visível,

informações importantes relacionadas à oferta do curso. No parágrafo seguinte, o documento

determina que deverão ser mantidos em página eletrônica e na biblioteca da IES, além do já

exposto no 1° parágrafo, outras informações consideradas relevantes, entre elas o PPC, os

componentes curriculares, sua duração, requisitos e critérios de avaliação.

As DCN não estabelecem prazo mínimo e máximo para conclusão do curso,

mas delega a tarefa à Resolução específica. A atribuição é cumprida pela Resolução n ° 2 de

18 de junho de 2007 (BRASIL, 2007), que define carga horária mínima para conclusão de

cursos de bacharelado presenciais e delega às IES a obrigatoriedade em fixar no Projeto

Pedagógico, a carga horária total.

À graduação presencial em Administração, foi atribuída a carga horária

mínima de 3.000 horas. Haas (2010) em relação aos conteúdos e prazo de duração dos cursos

superiores, aponta o contraditório, existente entre as IES privadas e públicas, em que as

primeiras prezam pelo mínimo e as últimas pelo máximo.

Demo (1995) alerta para que a formação seja um processo que permita a
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transgressão do aluno em termos curriculares (de um currículo extensivo para o intensivo,

para que haja de fato desempenho qualitativo), de maneira que ele possa ser protagonista na

construção de um projeto próprio, tendo a universidade como espaço de acolhimento. Sobre a

Universidade o autor completa:

A manifestação primordial da prática da qualidade está, certamente, em tornaremse
escola e universidade lugares privilegiados da construção permanente renovada da
oportunidade de futuro. Nada é mais prático para a sociedade do que essa utopia. A
competência de construir e participar é que alimenta a expectativa de uma sociedade
mais humana, cuja chance é tanto mais viável quanto mais dispõe do instrumento
primordial de desenvolvimento: educação e conhecimento (DEMO, 1995, p. 66).

O que é proposto por Demo revela a riqueza de um trabalho construído em

conjunto, sendo o indivíduo peça importante desta construção quando assume o seu papel

ativo no processo, contribuindo para o seu desenvolvimento e para o desenvolvimento da

comunidade da qual é parte.

Lemos e Bazzo (2011) compartilham o entendimento de Demo em relação ao

necessário protagonismo do discente, de forma que este tenha consciência do propósito da sua

formação para si e para a sociedade em que deverá atuar. Os autores complementam com a

perspectiva das instituições neste processo: "Não é justo que as escolhas sejam feitas pelas

instituições de ensino ou pelos professores, cabe a eles apenas mostrar as possibilidades para

os alunos, para que estes, movidos por sua própria consciência e conhecimento o façam"

(LEMOS e BAZZO, 2011, p. 12).

As DCN serão analisadas em conjunto com os PPC das IES destacadas, sob a

perspectiva do viés social na formação do Administrador. Em complemento à análise, serão

realizadas entrevistas com os Coordenadores Pedagógicos para que estes possam trazer suas

considerações sobre a formação do Administrador. Prévio ao empreito de análise das

propostas, serão tratadas as perspectivas do que seja qualidade nesta formação e as possíveis

contribuições à cidadania, para que possamos então introduzir aos procedimentos da pesquisa.

4.4 DEPREENDER QUALIDADE NA FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada pela

Organização das Nações Unidas (ONU) em 10.12.1948 (ONU, 1948), versa em seu
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preâmbulo que o cumprimento dos direitos e liberdades adotados no documento, tenha o

ensino e a educação como instrumento mediador. O artigo 26 do mesmo documento,

estabelece sobre a garantia de instrução a todo ser humano, devendo ela ser, em nível

superior, acessível a todos, com base no mérito.

A mesma ONU, no ano de 2015, define "17 Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável" a serem perseguidos pelas nações de todo planeta, sendo o 4° objetivo, do que

foi denominado "Agenda 2030", intitulado: "Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos", (ONU,

2015) e apresenta no item 4.3 o compromisso em garantir o acesso à educação superior de

qualidade.

O documento resultante da Conferência Mundial sobre Educação Superior, a

Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI: visão e ação, traz no

preâmbulo, que este nível educacional deve atingir e manter um padrão essencial de

qualidade. No 1° artigo o documento apresenta um dos objetivos da Educação Superior:

Educar e formar pessoas altamente qualificadas, cidadãs e cidadãos responsáveis,
capazes de atender às necessidades de todos os aspectos da atividade humana,
oferecendolhes qualificações relevantes, incluindo capacitações profissionais nas
quais sejam combinados conhecimentos teóricos e práticos de alto nível mediante
cursos e programas que se adaptem constantemente às necessidades presentes e
futuras da sociedade (UNESCO, 1998, p.4).

A educação, de forma geral, é concebida por Demo (1995) como pilar

constituído por duas vigas, sendo uma formal e outra política. A primeira habilita para o

manuseio do conhecimento (que poderá ser utilizado para o bem ou para o mal), que segundo

o autor é o mais poderoso instrumento de batalha, enquanto o segundo reveste o indivíduo

de/e para cidadania (de quem o conhecimento é dependente para ser utilizado para o bem ou

para o mal), sendo que esta: "[...] começa, inapelavelmente, com o gesto contestatório, com a

capacidade de dizer não. A crítica é o seu berço. A coragem de transgredir motiva a

alternativa. O conhecimento inquiridor provoca a inovação" (DEMO, 1995, p. 50). Para o

autor, a qualidade formal conduz os meios, à medida que qualidade política observa os fins.

Em outra obra o autor aponta que o cerne da cidadania, é a capacidade de

pensar, de aprender e por fim, gestação da consciência crítica (DEMO, 2000, p. 145). As

possíveis contribuições do Administrador para a cidadania serão tratadas mais adiante.

Bertolin (2007) considera que as IES tem o compromisso em atender demandas

nacionais e regionais do Estado, da comunidade e do mercado, além do objetivo de formação
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do indivíduo nos aspectos cultural, científico e profissional. O autor aponta ainda que as

demandas podem ser por vezes incongruentes e exemplifica com a expectativa histórica da

educação, versus a formação para atendimento ao mercado de trabalho, com sua exigência por

uma mão de obra especializada. As diferentes expectativas, podem também representar

diferentes conceitos do que seja uma educação de qualidade.

Castro (2006) traz a distinção entre eficácia e eficiência, em que a primeira

dirige o seu foco para os resultados, enquanto a segunda empenhase com a forma, os meios

para bem executar um trabalho. Considerando a expectativa de formação do Administrador,

podemos inferir que os métodos utilizados no processo formativo, representam a eficiência ou

ineficiência deste, enquanto que finalizar a formação em atendimento à demanda, seja

cumprir com eficácia, o objetivo proposto.

Sander (1995, apud Davok, 2007) declara que uma educação de qualidade

compreende diversos conceitos, com base em diversas perspectivas e apresenta a educação de

qualidade, como sendo uma expressão que indica eficiência, eficácia, efetividade e relevância

educacional e os respectivos conceitos baseados em critérios, conforme Quadro 6:

Quadro 6  Elementos, Conceitos e Critérios para uma Educação de Qualidade

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Davok (2007).

Bertolin (2007) considera que o propósito da educação superior neste século,

somente será alcançada se atender a questão qualitativa, sendo esta, condição mínima para tal,

o que significa atingir eficiência, eficácia, efetividade e relevância no processo formativo.

Sander (1995, apud Davok, 2007) aventa a possibilidade de avaliação da

qualidade da educação sob os aspectos substantivos e instrumentais e apresenta o Paradigma

Multidimensional de Administração da Educação, de acordo com as perspectivas econômica,

pedagógica, política e cultural e estas em conformidade ao critério de eficiência, eficácia,

efetividade e relevância. Ainda de acordo com a autora, o aspecto substantivo representa o
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nível de alcance dos objetivos políticos da sociedade, enquanto o aspecto instrumental

estabelece o nível de eficiência e eficácia dos meios utilizados na educação. Segundo Davok,

Se um objeto educacional não tiver relevância e efetividade ele não exibe valor; se
não tiver eficácia e eficiência ele não exibe mérito; por conseguinte, se um objeto
educacional não tiver relevância, efetividade, eficácia e eficiência, ele não exibe
qualidade (DAVOK, 2007, p. 513).

Figura 02  Síntese do conceito de qualidade em Davok (2007)

Fonte: Elaborado pela autora com base em Davok (2007).

Com base nos estudos de Sander (1995) apresentados por Davok (2007), qual a

eficiência, eficácia, efetividade e relevância na formação do Administrador e portanto a

qualidade deste profissional? Como é possível aferir qualidade e considerar que ela foi

alcançada ao oferecer um novo profissional Administrador ao mercado?

Mazucato (2013) alerta sobre os impactos de entendimento da totalidade de

forma fragmentada, em que as partes deixam de ser elementos do conjunto e passam a

competir, de acordo e somente com seus próprios valores e significados. Neste sentido, é

essencial que os elementos que neste entendimento compõe o todo do que adotamos como

qualidade, sejam componentes desta, de forma equalizada.

Scremin e Aimi (2008), consideram que o termo qualidade é fonte de conceitos

diversos que carregam perspectivas também diversas, de acordo com os valores que se atribui

ao assunto. No âmbito do ensino superior, as autoras observam que o termo é utilizado como

argumento em múltiplos contextos, entre eles, as reformas curriculares, enquanto Bertolin

(2017) acrescenta que a qualidade na educação superior é constituída pelos elementos

"relevância, diversidade, equidade e eficácia".

Demo (1995) considera a qualidade como elemento de ação do homem, com

sentido de perfeição, de acordo com expectativas diversas, e que atribuir qualidade à algo ou à

alguém, tem relação mais próxima ao ser e não ao ter.

Bertolin (2017) acompanha o pensamento de Demo, ao considerar a

subjetividade na definição do que seja qualidade, uma vez que dar sentido ao termo, implica a



67

perspectiva de quem o faz. O autor traz ainda os elementos (entradas e/ou recursos; processos;

resultados e/ou saídas) que compõem as estruturas sistêmicas para avaliação da qualidade na

educação.

As DCN, objeto de análise do presente estudo, enquadramse em que etapa

deste processo? São elementos de entrada, processo ou resultado para avaliação da qualidade

na formação do Administrador?

A resposta à questão, encontra argumentos também em Bertolin (2007), ao

apresentar a estrutura básica do sistema de indicadores para o Sistema de Educação Superior

Brasileiro (SESB), considerando os elementos de entrada, processo e resultados, conforme

Quadro 7.

Quadro 7  Estrutura básica do sistema de indicadores para o Sistema de Educação Superior
Brasileiro

Fonte: Bertolin (2007)

As DCN, conforme apresentado no item anterior, tratamse de direcionamentos

que permeiam diversos aspectos no processo formativo, de forma que é possível vislumbrar

neste contexto, sua contribuição para os três indicadores. As oito habilidades consideradas

pelas DCN como condição para formação do Administrador, apresentam elementos que

revelam critérios de qualidade.

A eficiência, definida como critério econômico e com o conceito de que se

realize mais com menos recursos, pode ser analisada sob perspectiva da Resolução que

determina a carga horária mínima de 3.000 horas para formação do Administrador. Embora
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esta definição não seja critério das DCN, a responsabilidade de atribuição foi abordada pelas

diretrizes, o que as coloca sob o escopo deste documento. Consideramos desta forma que

realizar mais representa formar o maior número possível de Administradores, com o mínimo

de recursos possível.

Para definir quais são os recursos, recorremos aos indicadores de processo

apontados por Bertolin (2007), em que são considerados, a quantidade de horas de ensino, o

acesso e utilização das TIC e número de horas, salário e dedicação dos docentes. Estes

recursos deverão ser empregados de forma reduzida, para que se alcance o mínimo possível

de horas de ensino (neste caso a carga mínima de 3.000 horas), sendo o acesso às TIC

instrumento que auxilia nesta redução, e por fim o menor número de horas de docentes, o que

se traduz em menor dedicação e encolhimento do que se paga ao professor, seja pela

diminuição do número de horas trabalhadas, ou ainda pela redução no valor da hora aula.

O alcance do objetivo revela a eficácia da tarefa e atende ao critério

institucional. Alcançar o objetivo na formação do Administrador, significa contemplar o que

foi convencionado no artigo 3° das DCN com apoio das habilidades descritas no artigo 4°.

Conforme proposto por Davok (2007), cumprir a eficiência e eficácia da tarefa,

expressa o seu mérito e de acordo com as DCN é possível que seja aferido o mérito na

formação do Administrador.

A efetividade, cujo critério é político, poderá ser aferida na capacidade do

formando em atender as necessidades da comunidade externa. A efetividade na formação do

Administrador está refletida no proposto pelo 5° artigo das DCN, em que se estipula a

importância de que este profissional aja em atendimento à realidade.

Por fim a relevância e o seu critério cultural, será evidenciada na importância,

significado e pertinência deste profissional. Talvez seja este o questionamento de maior

pertinência: Porque a sociedade precisa de um Administrador? Não é possível encontrar tal

resposta ou mesmo parte dela, nas DCN.

A Administração não é uma ciência exclusiva à organização, embora seja este

o seu maior campo de aplicação, logo o Administrador também não é de sua exclusividade.

Retomamos Teixeira, Salomão e Teixeira (2015), para chamar a atenção e

destacar nesta obra, o capítulo intitulado "Administração para a Vida". Neste conteúdo os

autores sublinham a importância da Administração e consequentemente do Administrador,

para ocasiões pessoais e/ou profissionais, visto que a compreensão sistêmica deste

profissional é instrumento de batalha para conscientizar e interligar.

Administrase uma casa de saúde, assim como podese administrar uma guerra,
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condições opostas que se beneficiam da ciência administrativa. Recapitulamos aqui Demo

(1995), que nos revela que o conhecimento (neste caso administrativo) poderá ser usado para

o bem ou para o mal.

Reavendo Davok (2007), efetividade e relevância são indicativos de valor e ao

reunir a eficiência, eficácia, efetividade e relevância na formação do Administrador, temos o

conjunto do que o autor considera como qualidade.

Diante a tamanha relevância da Administração e do Administrador, restanos o

questionamento crítico que poderá servir a outros estudos: Porque não existem aspectos da

relevância desta formação nas DCN e quais são argumentos, além dos poucos aqui

apresentados, para que sejam contemplados neste documento?

Alocando a questão qualitativa de formação do Administrador no cerne deste

estudo (o social frente ao capital), é possível divisar elementos da qualidade conforme

apontados por Davok (2007) sob a perspectiva desta dicotomia.

A eficiência, é elemento atrelado ao critério econômico, enquanto a eficácia

julga o atingimento dos objetivos. Ambos elementos revelam critérios técnicos que não

podem ser desconsiderados na formação deste profissional, mas que comumente estão

associados à questões que envolvem lucratividade, o que nos conduz ao aspecto capitalista.

A efetividade e a relevância, elementos que expressam valor no conceito de

qualidade, são indicativos que representam importantes aspectos do viés social na formação

do Administrador.

Davok (2007) considera ser a efetividade um elemento que busca atender a

necessidade da comunidade, o que exige da universidade uma apreensão de quais sejam estas

necessidades. Fávero (2006) relata a importância desta relação para o sentido de existência da

universidade.

A relevância remete ao significado, a pertinência do profissional da

Administração. Teixeira, Salomão e Teixeira (2015) explanam de maneira contundente as

contribuições do Administrador para a sociedade, conforme já visto até o momento e com

mais argumentos quando tratarmos das contribuições à cidadania.

Demo (1999) nos esclarece do antagonismo em relação à educação, existente

entre cidadania e mercado, uma vez que para este último, a educação se manifesta na

habilidade de utilização do conhecimento em benefício da competitividade. Segundo o autor

somente a competência do homem será capaz de impor cidadania ao mercado, de forma que

este esteja subordinado à cidadania e não o contrário, o que conduzirá não mais ao

crescimento, mas sim ao desenvolvimento. Em outra obra, Pedro Demo assevera: "Mas, que
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educação é essa, reduzida a instrumento mercadológico?" (DEMO, 1999, p. 18). O autor

coloca ainda a contribuição da educação para reprodução capitalista, cenário em que deixa de

ser finalidade para tornarse instrumento.

A perspectiva exclusiva do capital na formação do Administrador assume esta

função instrumental colocada pelo autor, pois pouco considera o desenvolvimento e

emancipação do indivíduo, buscando aterse na preparação para atendimento às necessidades

do mercado. Por outro lado, a Administração (e não o Administrador) é instrumento para

formação do indivíduo e também para que este a utilize no atendimento às necessidades da

sociedade. Vejamos agora, a perspectiva de qualidade no escopo do sistema de avaliação

adotado pelo Brasil.

4.4.1 QUALIDADE NO ESCOPO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO

SUPERIOR

A responsabilidade pelo estabelecimento de diretrizes e instrumentos que serão

utilizados para avaliação das IES fica a cargo da Secretaria de Regulação e Supervisão da

Educação Superior (SERES), sendo a coleta e análise de dados de responsabilidade do INEP,

ambos orgãos pertencentes ao sistema federal de educação superior brasileiro, conforme

Figura 03.

Figura 03  Organização do sistema da educação superior

Fonte: OCDE  Repensando a Garantia de Qualidade para o Ensino Superior no Brasil
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A aferição da qualidade na educação superior brasileira, tem como instrumento

de medição um conjunto de indicadores que juntos, compõe o Sistema de Avaliação do

Ensino Superior (SINAES). O sistema foi instituído pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004

(BRASIL, 2004), sendo estabelecida sua finalidade no primeiro parágrafo do primeiro artigo:

O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da
autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004).

O sistema opera em ciclos trienais, com as graduações divididas em três grupos

conforme as áreas de conhecimento, sendo o bacharelado em Administração pertencente ao

grupo III, que contempla as Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins. O

último ciclo avaliativo deste grupo ocorreu no ano de 2018, sendo o próximo ciclo previsto

para o ano de 2021.

A avaliação considera diversos aspectos deste nível educacional, como ensino,

pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente, sendo seus

resultados empregados na orientação às IES e para fundamentação de políticas públicas

(MEC, 2018). Estes diversos aspectos são avaliados por meio dos instrumentos que compõe o

SINAES, sendo eles: Índice Geral de Cursos (IGC), Conceito Preliminar de Curso (CPC) e

pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE).

O IGC tratase de uma avaliação do curso realizada por uma comissão de

especialistas do INEP.

O CPC também avalia o curso, mas na perspectiva da instituição, por meio de

auto avaliação, com a participação da instituição avaliada e membros da sociedade civil.

O ENADE traz o resultado de uma avaliação de desempenho realizada pelos

estudantes ingressantes e concluintes da graduação avaliada.

Ribeiro (2015) conceitua o SINAES como sendo,

[...] um conjunto de avaliações realizadas com diferentes metodologias, aplicadas
em diferentes momentos e incluindo diferentes atores institucionais visando, assim,
uma leitura mais fiel e mais completa possível do funcionamento das IES brasileiras
(RIBEIRO, 2015, p. 144).

Neste trabalho, o autor aborda o desafio apresentado pelas perspectivas

avaliativas consideradas pelo sistema: a avaliação formativa e a regulatória.
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De acordo com o documento do SINAES no cenário da educação superior

brasileira, "disputam hegemonia duas orientações que, embora não necessariamente

antagônicas, são de naturezas distintas e de ênfases diferentes" (INEP, 2009, p. 30).

O documento distingue as duas perspectivas definindo a avaliação formativa

como um processo que preza pela formação acadêmica focada na emancipação do indivíduo,

enquanto a avaliação regulatória mantêm atenção aos resultados, utilizandoos como base

para fiscalização e suporte acerca de autorizações e credenciamento, por exemplo.

Em tese de Doutorado que aborda a questão da avaliação no ensino superior

brasileiro, Bertolin (2007) apresenta reflexão sobre o papel deste nível de ensino:

Acredito que a qualidade em educação superior é essencial para o desenvolvimento
do país. [...] Hoje, mais do que nunca, tenho a convicção de que trabalhar num
projeto que valoriza a ideia de educação como bem público e de educação superior
comprometida com qualidade como equidade e relevância social é também estar
trabalhando para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, humana e
solidária (BERTOLIN, 207, p. 15).

Ribeiro (2015) declara que existe por parte da IES uma maior preocupação

com os resultados do processo regulatório, em detrimento as vantagens que podem ser obtidas

para o seu desenvolvimento por meio da auto análise na avaliação formativa. O autor

apresenta características de ambas perspectivas, conforme Figura 04.

Figura 04  Principais características das avaliações formativa e regulatória

Fonte: Elaborado pela autora com base em Ribeiro (2015)
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A Portaria 586 de 29 de julho de 2019 (BRASIL, 2019) estabelece os

Indicadores de Qualidade da Educação Superior do ano de 2018, conforme quadro 8:

Quadro 8  Indicadores utilizados na avaliação do ano de 2018.

IGC  Índice Geral de Cursos Avaliados
da Instituição Indicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação

Superior.

CPC  Conceito Preliminar de Curso

Indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação. Seu
cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização

do Enade, com base na avaliação de desempenho de
estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em
insumos referentes às condições de oferta – corpo docente,

infraestrutura e recursos didáticopedagógicos.

IDD  Indicador de Diferença entre os
Desempenhos Observado e Esperado

Indicador de qualidade que busca mensurar o valor agregado
pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes,
considerando seus desempenhos no Enade e no Enem, como
medida proxy (aproximação) das suas características de

desenvolvimento ao ingressar no curso de graduação avaliado.

ENADE  Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes

Indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio
dos desempenhos dos estudantes no Enade. Seu cálculo e
divulgação ocorrem anualmente para os cursos com pelo
menos dois estudantes concluintes participantes do Exame.

INDICADOR DEFINIÇÃO

Fonte: INEP  http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadoresdequalidade

A Portaria do MEC n° 741 de 02 de agosto de 2018,

Altera a Portaria Normativa MEC nº 20, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe
sobre os procedimentos e o padrão decisório dos processos de credenciamento,
recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de
cursos superiores, bem como seus aditamentos, nas modalidades presencial e a
distância, das instituições de educação superior do sistema federal de ensino
(BRASIL, 2018).

O artigo 3° desta portaria estabelece no item II, que será considerado para

análise do processo decisório de credenciamento e recredenciamento das IES, o alcance de

conceito igual ou maior a três nos eixos avaliados, além de outros critérios dispostos no

documento. A Figura 05 apresenta o ciclo de avaliação e regulamentação dos cursos de

graduação.
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Figura 05  Ciclo de avaliação e regulamentação dos cursos de graduação.

Fonte: OCDE  Repensando a Garantia de Qualidade para o Ensino Superior no Brasil

Em comentário à referida Portaria, Fagundes (2018) considera assertiva a

publicação dos critérios adotados, garantindo transparência, previsibilidade e

impessoalidade ao processo decisório.

No ano de 2018 foram avaliados 1.696 cursos de graduação presencial em

Administração em todo país. A média dos resultados do país foi de 3,0 no ENADE; 3,079 no

IDD e 3,255 no CPC, sendo que todos os índices são considerados em faixas no intervalo de 1

a 5.

Os índices apresentados são denominados "Indicadores de qualidade da

educação superior", desta forma, podemos considerar que o alcance dos resultados indica que

há qualidade na educação superior brasileira.

Um dos objetivos destes indicadores, conforme o documento do SINAES, é

garantir a melhoria na qualidade da educação superior brasileira.

No capítulo 5, serão apresentados os resultados destes indicadores para a região

destacada neste estudo.

Considerando os limites adotados nos indicadores e na média de resultados

apurados no último ciclo da avaliação, é possível concluir que é satisfatório o desempenho na

perspectiva do sistema, o que não permite que o país esteja acomodado no quesito qualidade

da educação superior brasileira.

Em relatório que apresenta análise da qualidade na educação superior brasileira

em uma perspectiva externa (OCDE, 2018), a Organização para a Cooperação e
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Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta a necessidade de revisão dos indicadores

utilizados no monitoramento da educação superior no país, com considerações acerca de cada

indicador.

Como já visto, o sistema é composto por um grande número de instituições

particulares com fins lucrativos, o que exige minucioso acompanhamento por parte dos

responsáveis pela educação superior, sendo tema apontado no relatório da OCDE:

Não obstante as garantias mínimas de qualidade proporcionadas pelo processo de
reconhecimento, preocupações de qualidade mais amplas no sistema de ensino
superior no Brasil, particularmente em partes do setor privado com fins lucrativos,
significam que o monitoramento contínuo dos programas pelas autoridades públicas
é justificado (OCDE, 2018, p. 27).

O INEP, órgão demandante deste estudo, contesta o relatório apresentado pela

OCDE (INEP, 2018) alegando primeiramente o fato de não ter sido priorizado o envio do

documento final ao solicitante, sendo que o acesso ao relatório somente foi possível após a

imprensa ter tido tal oportunidade.

Em relação ao conteúdo do relatório, o INEP assevera que os resultados

apresentados oportunizam questionamentos, assim como os métodos utilizados na coleta e

análise dos dados, sendo que este últimos de acordo com o orgão, não estão teoricamente

fundamentados com o rigor científico que se exige para tal construção.

O documento contestatório é finalizado com a percepção do INEP em relação

ao SINAES:

Nesse contexto, o Inep como instância avaliadora no âmbito do Sinaes,
internacionalmente reconhecido, possui evidências de que o trabalho desenvolvido e
em desenvolvimento por suas equipes técnicas encontrase alinhado com as
melhores práticas sem abandonar a perspectiva de melhoria contínua que já está
integrada à sua cultura organizacional (INEP, 2018, p. 10).

Tratar sobre a avaliação da educação superior brasileira, é tema que demanda

uma atenção que não poderá ser contemplada de forma ampla no presente estudo. As

informações aqui apresentadas representam uma pequena parte do sistema, concedendo

apenas sua contextualização, mas permitindo uma reflexão que poderá conduzir pesquisas

posteriores com foco na formação em Administração.

Com os argumentos que nos auxiliam a sustentar a formação do Administrador,

objetivamos à partir de agora, construir o papel desta formação com viés social, para possível

contribuição com a cidadania.
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O exposto até o momento evidencia os aspectos do viés social na formação do

Administrador. Restanos agora investigar se, e como este aspecto pode contribuir com a

cidadania.

4.5 CONTRIBUIÇÕES À CIDADANIA

Ao empreender pesquisa da palavra cidadania no documento da DUDH, por

meio da ferramenta de busca, recepcionase a mensagem "nenhuma correspondência

encontrada". A ausência da específica palavra no documento, não encerra o fato de que se fala

de cidadania na DUDH, mas sem o uso da palavra em si.

No primeiro parágrafo do preâmbulo deparase com parte do que talvez seja

cidadania: "Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça

e da paz no mundo [...]" (ONU, 1948, p. 1). O 5º parágrafo do mesmo documento revelanos

um pouco mais sobre cidadania:

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta da ONU, sua
fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na
igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o
progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla [...]
(ONU, 1948, p. 1).

Os artigos que compõem a DUDH, seguem munidos de palavras e

composições em que é possível distinguir a existência de cidadania, sem uso do termo

cidadania.

Diferente do que ocorre na pesquisa realizada na DUDH, uma busca efetuada

na CF brasileira, retorna com 13 resultados positivos, sendo o primeiro registro encontrado no

Artigo 1° do Título I, como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil

(BRASIL, 1988). Destes 13 resultados, 05 são referências ao que pode ser encontrado em

pontos específicos do documento. Por sua vez, o preâmbulo, que não traz o termo cidadania

no texto, está revestido dela:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bemestar, o
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desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida,
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República
Federativa do Brasil (BRASIL, 1988).

A 1ª CF é datada do ano de 1824 e traz no Título 8, sob a expressão "Das

Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros", as

determinações em relação aos direitos dos cidadãos (BRASIL, 1824).

Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a Constituição

Política do Império do Brazil de 1824, é substituída pela Constituição da República dos

Estado Unidos do Brasil em 1891 (BRASIL,1891). Nesta Carta, o Título IV  Dos Cidadãos

Brasileiros  traz na Seção II a Declaração de Direitos, que sofreu diversas alterações dadas

pela Emenda Constitucional de 03 de setembro de 1926 (BRASIL, 1926).

Nas seções I e II do Título VII da Carta Magna de 1934 (BRASIL,1934)

encontramos as disposições relacionadas à cidadania e ao cidadão, na origem dos termos, que

evocam aqueles que habitam uma cidade, um estado, uma nação. Os direitos dos indivíduos,

para que possam ser chamados cidadãos, foram reservados ao Título XIII  Da Declaração de

Direitos e Deveres. Nesta CF se vê pela 1ª vez, a atribuição do poder ao povo, em caráter

formal (e talvez encerrado como tal).

Após 03 anos de vigência, a CF é revista e substituída por nova Carta, no ano

de 1937, com a manutenção do formato e conteúdo do que se refere a cidadania, ao cidadão e

aos direitos e garantias, o que se mantém na CF do ano de 1946. A atribuição do poder

concedido ao povo em 1934 foi mantida no documento de 1937, com o acréscimo dos termos

bem estar, honra, independência e prosperidade (BRASIL, 1937), mas não perduraram. A CF

de 1946 manteve a sentença "Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido"

(BRASIL, 1946) e conclui por aí, mantendose neste formato até a Carta Magna de 1967.

A CF de 1967, restringe a cidadania enquanto objeto de legislação da União e o

termo cidadão, ao indivíduo dotado do poder de voto. Talvez o mais próximo que esta Carta

Magna tenha se aproximado do que seja cidadania, esteja no 1°parágrafo, do 1°Artigo do

Título I: "Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido" (BRASIL, 1967).

A CF em vigor, datada de 1988, mantém o exercício do poder pelo povo e

acresce "que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta

Constituição" (BRASIL, 1988).

Para encerrar a revista às Constituições Brasileiras (afinal não se trata do objeto

deste estudo, mas detêm importante apoio), vale ressaltar que o Título que trata dos direitos e
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garantias individuais, ou seja da cidadania, é texto permanente ao longo dos documentos,

sendo expresso no Título VIII da Constituição de 1824, na seção II do Título VI da Carta de

1891, no Capítulo II do Título III da Constituição de 1934, nos Artigos 122 e 123 do Título

"Dos direitos e garantias individuais" do documento de 1937, no Capítulo II do Título IV da

Constituição de 1946, invertendose na Constituição de 1967 em que ocupa o Capítulo IV do

Título II e por fim o Capítulo I do Título II da Constituição vigente.

Ao confrontar todas as Constituições definidas ao longo da história deste país,

cada qual ao seu tempo e contexto, evidenciase a importância dada (ao menos de maneira

formal) a questão da cidadania, representada normalmente sob títulos que carregam os termos

"Direitos" e/ou "Garantias".

Após 06 Constituições e 164 anos da promulgação da 1ª Carta Magna, os

"Direitos" e/ou "Garantias", ocupam um lugar inédito e privilegiado na Constituição de 1988.

Enquanto os demais documentos relegaram ao tema, espaços que se apresentavam após o

tratamento de outros assuntos, talvez considerados mais relevantes, esta última Carta

manifesta a questão no seu princípio, cedendo o primeiro espaço somente aos Princípios

Fundamentais, sendo a cidadania um destes fundamentos.

Covre (2002) assevera o valor da Constituição para a cidadania, uma vez que

este documento contempla os poderes dos governantes (limitandoos) e estabelece os direitos

e deveres para todos, sendo esta concepção compartilhada por Novaes e Lobo (2008) que

apontam estar nas Constituições os instrumentos para promoção da cidadania.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) revela o papel da

educação para o exercício da cidadania:

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho (BRASIL, 1996).

Lima e Narciso (2016) apontam a discrepância daquilo que se aplica nas IES,

quando comparado ao que traz a LBD.

Santos (2010) considera que o desinvestimento do Estado para sustentação da

gratuidade do ensino superior foi a causa do cidadão, na condição de estudante, ter sido

reduzido à consumidor de serviços universitários e assevera a cerca do conceito de "qualidade

da cidadania quando só os filhos das classes altas tem o privilégio de aceder ao ensino

gratuito, como tem sido o caso do Brasil" (SANTOS, 2010, p. 27).
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O Administrador, enquanto profissional contratado pelas organizações para

tomada de decisões de grande impacto (positivos ou negativos), detêm autoridade para fazêlo

com base nos conhecimentos desenvolvidos ao longo da sua formação. Sobre a posição do

Administrador na tomada de decisões, Cristaldo (2009) considerao como "dono de

responsabilidades para com a própria configuração do modo de produção no qual está

inserido, e para sua crítica" (CRISTALDO, 2009, p. 45).

No processo de tomada de decisão o Administrador definirá quais critérios

serão considerados e quais aspectos sofrerão menor impacto para que outros,

consequentemente, suportem os maiores efeitos.

Reavemos Demo (1995), já citado anteriormente sobre este tema. O autor

entende a educação de maneira geral, como um processo que abarca dois aspectos, sendo um

formal e o outro político. O primeiro aspecto capacita para o manuseio do conhecimento (que

poderá ser utilizado para o bem ou para o mal), que segundo o autor é o mais poderoso

instrumento de batalha, enquanto o aspecto político, reveste o indivíduo de/e para cidadania

(de quem o conhecimento é dependente para ser utilizado para o bem ou para o mal), sendo

que esta: "[...] começa, inapelavelmente, com o gesto contestatório, com a capacidade de dizer

não. A crítica é o seu berço. A coragem de transgredir motiva a alternativa. O conhecimento

inquiridor provoca a inovação" (DEMO, 1995, p. 50).

A dependência do conhecimento em relação à cidadania, para que seja

caracterizado como instrumento à serviço do bem ou do mal, revela o compromisso desta

última nas tomadas de decisões assumidas pelo homem em múltiplos contextos.

Definir cidadania, foi tarefa assumida por diversos autores, sendo alguns

apresentados na sequência.

Pinsky (2001) considera a cidadania como um conjunto de direitos, deveres e

atitudes em relação ao indivíduo, em que a inquietude deste revela o discernimento do que é

relevante e coletivo. Ainda segundo o autor, o Brasil está distante do que se possa considerar

como prática de cidadania. Esta inquietude trazida pelo autor, aliada à crítica aludida por

Demo (1995), revelam importantes características do que seja cidadania.

Neves (2008) traz a palavra "alteridade" para sua definição de cidadania e

acrescenta ser esta a condição que nos reserva a igualdade de direitos. A autora conceitua

ainda o cidadão, como indivíduo dotado de direitos, sendo o Estado responsável por garantí

los. Desta forma, deve o Estado comprometerse para que a igualdade de direitos, dos quais o

cidadão é sujeito, seja efetiva e não somente teórica.

Leite (1989) traz a definição de cidadania como sendo "o exercício pleno dos
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direitos e deveres de cidadão numa sociedade democrática, incluindo a participação efetiva

em todo o processo social como sujeito histórico, de forma crítica e consciente." (LEITE,

1989, p. 17). Temos mais uma vez a palavra "crítica" utilizada no conceito de cidadania, o

que reforça sua relevância neste contexto.

Segundo Zanella (2008) a palavra cidadania percorre na atualidade, diversos

espaços, sendo abordada por diferentes autores e atores, mas que existe grande dificuldade em

alcançar o cerne do que seja cidadania. A autora defende que a cidadania não tratase de uma

concessão, mas sim do resultado de uma batalha que busca abolir a exclusão e discorre com a

seguinte definição:

Para delimitar um pouco o campo de reflexões, necessário explicitar que cidadania é
aqui entendida como condição, na medida em que diz respeito ao lugar ocupado pelo
sujeito na esfera social. Diz respeito, portanto, a forma como nos inserimos no
contexto social, ao acesso (ou não) que temos aos bens culturais historicamente
produzidos pelos homens, à possibilidade de participar das decisões que dizem
respeito a coletividade, ao efetivo exercício das possibilidades humanas
(ZANELLA, 2008, p. 88).

Covre (2002) também partilha sobre a livre circulação da palavra cidadania, fazendo

parte desde o contexto dos políticos e seus discursos até a população e sua reivindicação. De

acordo com a autora:

Assim, a cidadania é atualmente assunto de debate tanto na democracia ocidental
quanto no socialismo do Leste, entre as classes abastadas e as menos abastadas, e
aparece na pauta de diversos movimentos sociais  que reivindicam saneamento
basico, saúde, educação, fim da discriminação sexual e racial. [...] Mas de que
cidadania fala cada um desses grupos sociais, personagens que ocupam posições tão
diferentes na sociedade? Alguns deles tem acesso a quase todos os bens e direitos;
outros não, em virtude do baixo salário e do nãodireito à expressão, à saúde, à
educação etc. 0 que é cidadania para uns e o que é para outros? É importante
apreender de que cidadania se fala (COVRE, 2002, p. 8).

Para a autora o conceito de cidadania está atrelado ao próprio direito à vida,

tratandose de concepção coletiva que vai além do atendimento às necessidades básicas,

abarcando também a função do indivíduo no Universo.

Novaes e Lobo (2008) também associam a cidadania ao direito à vida e

concluem:

Cidadãos deveríamos ser todos. Desde o inicio dos tempos. Ao nascer receberíamos,
junto com a certidão de nascimento, um certificado de garantia (de cidadania) que
nos assegurasse todos os direitos para uma vida justa e digna nesta rápida passagem
pela Terra (NOVAES e LOBO, 2008, p. 5).
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Retornando a Covre (2002) é possível contemplar a perspectiva da autora em

relação à cidadania, considerandoa em um conjunto que abrange os aspectos dos direitos

civis, direitos sociais e direitos políticos. Segundo a autora no aspecto civil concentramse os

direitos sobre o nosso próprio corpo, o nosso direito de ir, vir e decidir onde estar, sendo que o

tolhimento deste direito conduz ao que a autora chama de anticidadania.

Nos direitos sociais estão o atendimento às nossas necessidades básicas, como

por exemplo a alimentação e educação. Sobre estes direitos a autora faz um alerta:

Chamo a atenção para a importância que assumiram os direitos sociais na etapa
contemporânea; é precisamente sobre esses direitos que os detentores do capital e do
poder tem construído a sua concepção de cidadania. Com ela, procuram administrar
a classe trabalhadora, mantendoa passiva, "receptora" desses direitos, que
supostamente devem ser agilizados espontaneamente pelos capitalistas e pelos
governantes. Mas, ao mesmo tempo, essa concepção de cidadania faz parte de um
conjunto de modificações do capitalismo contemporâneo que pode acenar com uma
sociedade melhor (COVRE, 2002, p. 14).

Em relação aos direitos políticos, a autora esclarece que tratamse das nossas

proposições sobre nós mesmos, como por exemplo a liberdade de expressão e prática

religiosa, além de/e sobretudo a construção e manutenção de vínculos sociais como em

escolas e associações de bairro. De acordo com a autora, os direitos políticos, tem estreita

relação com outros direitos (civis e sociais), pois os define e direciona para que sejam

alcançados e ainda não podem ser considerados de maneira apartada, uma vez que a

efetivação da cidadania demanda que haja reciprocidade entre todos os direitos.

LúcioVileggas (2012) aponta que ser cidadão hoje, está muito próximo do ser

cidadão na Grécia Antiga, sendo que em ambos tempos a questão da cidadania está

relacionada a exclusão  nem todos podem ser cidadãos.

Guarinello (2003) por sua vez, aponta que o conceito de cidadania considerado

por nós hoje, foi construído sob forte influência da antiga civilização gregoromana, sendo

composto pelo ideal de democracia, a soberania da população com sua participação no

coletivo e a liberdade do indivíduo. O autor relata que esta influência, embora de grande

contribuição, é pertencente à uma época distante na perspectiva histórica e na realidade

vivenciada pela sociedade daqueles tempos e a sociedade contemporânea.

Ainda em Guarinello (2003) temos o conceito de que ser um indivíduo dotado

de cidadania, na definição histórica para o termo, implicava participar do cotidiano da cidade

estado da qual fazia parte.

Diante os conceitos traçados para cidadania, alçamos o nosso interesse: Qual a
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relevância do viés social do Administrador para a cidadania? Existem impactos das suas

tomadas de decisões na construção e/ou manutenção da cidadania?

Para que haja respaldo nas respostas a estes questionamentos, tornase

necessário que seja definido o conceito de cidadania que atende ao contexto deste estudo.

Teremos aqui o primordial apoio em Covre (2002), em que a autora considera

que "só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de espaços, da

pugna para fazer valer os direitos do cidadão. Neste sentido, a prática da cidadania pode ser a

estratégia, por excelência, para a construção de uma sociedade melhor" (COVRE, 2002, p.

10).

Considerando os aspectos e autores que fundamentam o conceito, entendemos

que cidadania seja a apropriação pelo indivíduo do conjunto de direitos e deveres instituídos

como fundamentais à individualidade e ao coletivo, sendo que este conjunto, embora exista,

não está à plena disposição do arremedo de cidadão, cuja condição de arremedo somente será

destituída por meio de reivindicações que somente poderão ser construídas por indivíduos

conscientes e portanto críticos em relação à sua condição e à condição da sociedade da qual é

parte.

O Administrador, antes mesmo de sêlo é um indivíduo e nesta condição, deve

ser apto à reivindicar, desde que preparado para tal. Este indivíduo na condição de

Administrador amplia sua capacidade de participação no coletivo, por ser detentor de poder

para constituir no seu campo de batalha (as organizações) espaço para que a referida

apropriação seja efetiva. Este poder, conforme já tratado em diversos pontos deste estudo,

poderá ser utilizado como meio para atendimento aos interesses do proprietário dos meios de

produção e também a coletividade, espaço comunitário do qual as organizações são

pertencentes.

Envolver a organização nesta equação pressupõe o envolvimento do

capitalismo que é parte da sua constituição, o que nos leva à reflexão de que o capitalismo

pode ser instrumento construtivo da cidadania que se pretende. Desta forma é relevante

recorrer a consideração já registrada por Covre neste estudo, em que "essa concepção de

cidadania faz parte de um conjunto de modificações do capitalismo contemporâneo que pode

acenar com uma sociedade melhor" (COVRE, 2002, p. 14).

Mintzberg (2007) coopera para trilharmos o caminho das contribuições do

Administrador para cidadania, ao apresentar definição para as organizações:

As corporações são instituições sociais – são comunidades. Funcionam melhor
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quando seres humanos comprometidos trabalham em relações cooperativas, sob
condições de respeito e confiança. Se isso for destruído, a instituição empresarial
como um todo entra em colapso (MINTZBERG, 2007, p. 22).

Ainda neste trabalho, escrito de forma hipotética no tempo futuro, o autor volta

seu olhar para um passado também hipotético e assevera: "Naquela estranha época, o “valor

para o acionista” nada tinha a ver com o valor da empresa, quanto mais com qualquer valor

humano. Era um eufemismo para a prática de aumentar o preço das ações o mais rapidamente

possível." (MINTZBERG, 2007, p. 18). Além disso, o autor assinala a referência às pessoas

por meio do termo "Recursos Humanos" em detrimento ao que são  seres humanos.

Davok (2007) apresenta elementos que compõem o seu conceito de qualidade,

sendo um deles a relevância, que ao ser relacionada à formação do Administrador, encontra

consideráveis argumentos apresentados por Teixeira, Salomão e Teixeira:

Com relação ao futuro da humanidade e da natureza, para além do uso cotidiano de
recursos administrativos, fazse necessário pensar a Administração para a vida no
sentido de contribuição que essa formação pode dar para manutenção das condições
necessárias de vida na Terra. O quadro que se delineia traz perspectivas de escassez
de recursos e de necessidade do uso da criatividade para o gerenciamento da vida. A
Administração é uma das ciências que mais têm a colaborar para a definição e
manejo das transformações futuras na busca de soluções e de saídas. O curso de
Administração traz uma formação ampla, contando com os conhecimentos de várias
áreas que são aplicados na prática. Essa formação em potencial prepara o
profissional para uma visão sistêmica do mundo: consciência da interligação e
inseparabilidade de todas as coisas (TEIXEIRA, SALOMÃO e TEIXEIRA, 2015,
p. 15).

Borges, Medeiros e Casado (2011) consideram haver entre os estudantes em

Administração, uma distorção do que seja administrar e que esta percepção pode ser reforçada

ou realinhada ao longo do processo formativo, e que deve existir por parte do profissional um

comprometimento com a profissão mas também com a sociedade.

Oliveira e Oliveira (2019) em pesquisa realizada junto à futuros

Administradores, constatam esta distorção apontada por Borges, Medeiros e Casado (2011) e

destacam a concepção de Administração destes estudantes antes de ingressarem neste ensino,

em que existe um foco em atrelar a Administração a questões puramente financeiras.

Leite (1989) aponta o sistema educacional como dispositivo para propagação

da ideologia dominante, neste caso o capitalismo, com intuito de incutir no cidadão em

formação, o sistema de produção, organização e reprodução adotados. Embora faça tal

consideração o autor também apresenta a escola como espaço em que se desenvolve a base

para cidadania e consequente enfrentamento da ideologia propagada pela mesma e conclui ser

a educação, o processo decisivo para formação do cidadão. Ainda de acordo com o autor, se o
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processo formativo considerasse as necessidades da comunidade, com foco no

desenvolvimento de uma conduta crítica, seria de grande valia para formação da cidadania.

Esta necessidade apontada por Leite (1989) é entendida por LúcioVileggas

(2012) como sendo "construções sociais que as pessoas vão fazendo no processo de tornarem

se mais conscientes da sua própria realidade" (LÚCIOVILEGGAS, 2012, p. 24).

A conscientização é a base necessária para transformar o indivíduo em cidadão,

com auxílio primordial da capacidade contestatória apresenta por Demo (1995).

Covre (2002) aponta os aspectos ambíguos que compõe o capitalismo, em que

se vislumbra traços de cidadania ao impactar de maneira positiva as condições de vida do

trabalhador, mas também evidências de projetos que pretendem manter a exploração dos

mesmos. A autora também considera a ambiguidade existente na cidadania e ratifica:

Retomo aqui, pela última vez, a dubiedade da cidadania: de um lado, a cidadania
esvaziada, consumista; de outro, a cidadania plena, dos que atuam nos vários níveis
sociais, para atingir o nível mais abrangente do mundo, avançando nessa ação como
sujeitos em direção a utopia (e ao destino da Terra em seu navegar pelo Universo)
(COVRE, 2002, p. 74).

Mattar Neto (2004) revela o interesse de diversos autores nas questões que

envolvem os princípios da Administração, entre elas a definição de quais e quantos são estes

princípios. Assinala o autor:

Não deixa de ser curioso, assim como a vinculação às operações militares, os
primórdios da teoria da Administração se fixarem com tanta intensidade na busca e
definição de princípios. Um bom trabalho de análise poderia, além de comparar
rigorosamente os princípios administrativos que surgem neste período, procurar
determinar o sentido da palavra princípios na época, para os diferentes autores,
assim como a razão latente que teria levado um campo de conhecimento ainda tão
novo a logo buscar seus princípios mais íntimos (MATTAR, 2004, p. 268).

Silva, Carrieri e Junquilho (2011), concebem a estratégia como uma atividade

que abarca também aspectos sociais e políticos, com foco nas atividades do nível microssocial

e suas influências no nível macro e que o foco é o sujeito na posição de comando, sendo que

este o faz de forma exclusiva.

De acordo com Borges, Medeiros e Casado (2011) a função prescritiva das

representações sociais, oferta respostas encerradas para todos os questionamentos, de forma

que "penetram e influenciam a mente de cada indivíduo que já não as pensa, mas (re)pensa,

(re)cita e (re)apresenta." (BORGES, MEDEIROS E CASADO, 2011, p. 539). Os autores

apontam as representações sociais como resultado da interrelação entre o individual e o
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social e destes em relação a situações e objetos, além da maneira como cooperam com a

realidade por meio da construção social.

Em relação à prática social como utilização da ferramenta gestão, Silva,

Carrieri e Junquilho (2011) discorrem:

A ideia da gestão como prática social permite ampliar o horizonte de análise na
medida em que se torna possível visualizar as organizações como resultantes de
conjuntos de práticas vivenciadas por seus sujeitos, vinculando estes últimos a
contextos por eles manifestos no cotidiano (SILVA, CARRIERI e JUNQUILHO,
2011, p. 123).

Covre (2002) expressa a relevância do envolvimento do alto escalão das

organizações para que hajam mudanças reais e profundas: "Determinados empresários e

Administradores de alto nível podem ter uma visão avançada do processo social, de tal modo

que suas empresas tornemse, de certo modo, patrimônio da sociedade" (COVRE, 2002, p.

67).

O Administrador é componente deste alto escalão, o que o aloca em condição

para efetivação de práticas que prezam pela perspectiva de interesses do indivíduo e da

coletividade, sem que o seu papel de gestor do capital sofra prejuízo ou interfira de maneira

destrutiva no seu papel de gestor pessoas.

O viés social aqui apresentado precisa ser desenvolvido, sendo o processo de

formação do profissional um dos momentos (talvez o mais oportuno) para que a construção

seja alicerçada.
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5 ESTUDO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO

5.1 METODOLOGIA

Após sustentação da pesquisa com base no referencial teórico, é pertinente que

prossigamos na proposta, buscando respaldo nos PPC's e na fala dos responsáveis pela

manutenção deste documento, cuja estrutura entenderemos mais adiante.

A definição de um método que irá nortear o desenvolvimento da pesquisa é

primordial.

Vieira (2004) define a pesquisa de caráter qualitativo, como sendo, à princípio,

uma opção que não faz uso de instrumentos estatísticos para análise dos dados.

Lemos e Bazzo (2011) questionam os métodos clássicos da pesquisa em que

são valorizadas as técnicas quantitativas e experimentais que "acabam esvaziando o fenômeno

científico e impedindo que se considere o que é “importante” mas detendose no que é

“mensurável” e “observável”" (LEMOS e BAZZO, 2011, p. 7).

Rego, Cunha e Meyer Jr. (2018) alertam para que a escolha do método se dê

em relação ao tema estudado e não em virtude da obtenção de mais ou menos trabalho de

acordo com o método selecionado.

Considerada por diversos autores como método com características subjetivas,

a pesquisa qualitativa é apontada por Vieira (2004) como ferramenta de maior flexibilidade, o

que contribui com a pesquisa administrativa:

Acredito que distinção e complementaridade são termos mais apropriados do que
dicotomia e exclusão e que possam ajudar a não ficarmos presos a discussões
improdutivas, mas sim avançarmos no conhecimento, que ainda é incipiente, sobre
Administração e organizações no Brasil (VIEIRA, 2004, p. 26).

O autor apresenta ainda considerações em relação à utilidade de uma pesquisa,

por meio da elaboração de três questionamentos:

1. Os resultados estimulam a elaboração de novas hipóteses de trabalho?

2. Que nível de conhecimento útil é oferecido? Pode variar desde o aumento de

conhecimento até recomendações de ações específicas.
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3. Os resultados ajudam a resolver problemas locais?

A busca pelos elementos sociais na formação do Administrador será

empreendida por meio de análise dos PPC's das IES da região de Ribeirão Preto, cujo recorte

será definido no próximo item, que ofertam esta formação e da perspectiva dos coordenadores

pedagógicos na construção destes projetos.

O procedimento deverá ser efetivado com base na análise de conteúdo de

Bardin (2004), considerando as DCN definidas para o processo formativo do Administrador e

da realização de entrevista semiestruturada.

É de relevância que, caso seja alcançado o perfil que apresente os elementos

sociais, estes possam ser significativos na Administração contemporânea. A elaboração do

roteiro das entrevistas em formato semiestruturado, assim como as técnicas para aplicação

estão fundamentadas em Roesch (1996).

Um trabalho de pesquisa é utilizado pelo pesquisador, como instrumento para

busca de resposta à questões que lhe são inquietantes. O pesquisador pode concluir por vezes,

que o resultado do seu trabalho é a verdade da questão apresentada.

Peci (2004) declara que existe verdade e realidade em tudo o que nos desperta

interesse e vêm em nosso auxílio para entendimento do que seja verdade:

A verdade de uma idéia significa tornarse verdade na medida em que esta ideia nos
ajuda a entrar numa relação satisfatória com outras partes de nossa experiência. Uma
ideia é verdadeira instrumentalmente. A verdade das ideias significa o seu poder de
"funcionar" (PECI, 2004, p. 34).

Além de sugerir instrumentos para condução da pesquisa, o autor também

aconselha para que sejam revistas as formas de apresentação dos resultados, para além do uso

exclusivo do texto.

5.2 O RECORTE REGIONAL

Conforme proposto, um dos mecanismos para construção do presente estudo é

considerar o recorte, no tempo e no espaço, destinados à formação do Administrador. A

questão temporal, abordada no histórico da profissão, do profissional e na formação deste,

propiciou a contextualização desde a origem da necessidade em se administrar, até a
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contemporaneidade do tema. Restanos portanto, definir o recorte do espaço que será

delimitado para coleta das informações, que buscarão oferecer subsídio a construção teórica.

O artigo 43 da LDB apresenta as finalidades da educação superior, sendo que o

inciso IV aborda de maneira específica as contribuições para a região e a comunidade:

"estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de

reciprocidade" (BRASIL, 1996).

Enriquez (2006) traz o interesse do homem pelo local, pelo regional, como

forma de regresso ao seu cerne, as suas raízes e onde se descobre capaz de questionar e

reconquistar sua capacidade de atuar de forma coletiva e social. Como fazer desta atuação um

mecanismo que traga, de fato, contribuições ao coletivo e ao social?

Lazzarini (2017) declara que, para ser significativa, uma pesquisa deve

colaborar para construção de um determinado conhecimento, sendo relevante para

compreensão e até mesmo solução de questões sociais ou ao menos para criar espaços, mesmo

que pequenos, em que o assunto avançará com outras contribuições.

Ao discorrer sobre a pesquisa no Brasil, Milton Santos (1984) aponta ser uma

questão que não é restrita à comunidade científica, devendo ser tratada por meio de

discussões, com a utilização de todas as informações disponíveis.

Conforme apontado por Enriquez (2006) o interesse pelo regional é capaz de

propor e executar projetos que sejam de relevância para a comunidade local. Mas como

divisar o que seja um espaço local e/ou regional?

Santos (1986) relata a separação do que seja lugar e localização, uma vez que

não se tratam mais da mesma coisa. É fato hoje que a localização de algo ou de alguém, pode

não ter qualquer relação com o lugar que se ocupa. O autor discorre sobre o que seja lugar e

localização:

Uma dada fração do território permanece no mesmo ponto de encontro das
coordenadas geodésicas marcadas pelas mesma características geográficas e
frequentemente guardando o mesmo nome herdado. Isso é o lugar físico. Sua
localização, isto é, seu lugar econômico e social (político), está mudando segundo
uma lei que é a da nação como um todo. No caso brasileiro, tal mudança, rude e
perversa, frequentemente decorre de fatores distantes e estranhos, sem possibilidade
de contraponto local. [...] Mas a organização políticoterritorial ainda é pensada
como se houvesse unidade entre lugar e localização e como se os meios materiais e
jurídicos para enfrentar a nova síntese histórica pudessem ser os mesmo (SANTOS,
1986, p. 23).

O interesse pelo local/regional é instrumento que contribui em demasiado para
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que haja desenvolvimento da região adotada pelos diversos atores. Sobre o Desenvolvimento

Regional Pellin (2019) apresenta o seu conceito:

Desenvolvimento regional pode ser entendido como processo de transformação
econômica, social e política, cuja dinâmica é construída a partir do local e com
participação ativa de seus atores, sendo imprescindível a interação entre eles.
Sugere, portanto, relação com o endógeno e com a capacidade de os atores
mobilizarem ativos regionais (PELLIN, 2019, p. 1.).

Santos (1959) aponta a cidade como ponto central da região e apresenta, sob

sua perspectiva enquanto geógrafo, a seguinte definição de cidade: "[...] pois a cidade

constitui uma forma particular de organização do espaço, uma paisagem, e, por outro lado,

preside às relações de um espaço maior, em seu derredor, que é sua zona de influência"

(SANTOS, 1959, p. 7).

Tornase claro portanto, que a cidade não é um espaço isolado e autônomo,

mas sim, elemento de um recorte mais amplo (região), cuja participação influencia e sofre

influência do seu meio.

No ano de 2017 o IBGE apresenta a nova configuração da divisão regional do

país, considerando as transformações vivenciadas nos últimos 30 anos (IBGE, 2017). Neste

novo formato, as regiões são segmentadas em duas categorias (Regiões Geográficas Imediatas

e Regiões Geográficas Intermediárias) sendo estas o resultado da metodologia selecionada

para que tal trabalho fosse empreendido e, segundo o IBGE:

O recurso metodológico utilizado na elaboração da presente Divisão Regional do
Brasil valeuse dos diferentes modelos territoriais oriundos de estudos pretéritos,
articulandoos e interpretando a diversidade resultante. A região tornase, por meio
dessa opção, uma construção do conhecimento geográfico, delineada pela dinâmica
dos processos de transformação ocorridos recentemente e operacionalizada a partir
de elementos concretos (rede urbana, classificação hierárquica dos centros urbanos,
detecção dos fluxos de gestão, entre outros), capazes de distinguir espaços regionais
em escalas adequadas (IBGE, 2017).

Ainda de acordo com o IBGE, tal divisão está fundamentada na identificação

das chamadas "cidadespolos", considerando os municípios vinculados à estas, sendo que, a

"construção dos recortes regionais teve como ponto de partida os conceitos de territóriorede e

territóriozona, que ajudam a mostrar a pluralidade das formas de se interpretar o espaço e sua

relação com os sujeitos sociais [...]" (IBGE, 2017).

Importante destacar o empenho ao considerar a relação existente entre o espaço

e os sujeitos sociais. Esta concepção reflete a interdependência dos fatores, em que o
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resultado do isolado não se compara ao que pode ser vislumbrado no campo sistêmico.

Retomando a divisão adotada, temos a primeira categoria (Regiões Geográficas

Imediatas) que preconiza atender as necessidades imediatas dos indivíduos como por exemplo

serviços de saúde e educação. Esta categoria não obedece de maneira obrigatória os limites do

estado, desta forma, determinada região poderá contemplar espaços pertencentes a outros

estados.

A segunda categoria (Regiões Geográficas Intermediárias) atendem a uma

intermediação entre as Unidades da Federação (UF) e as Regiões Geográficas Imediatas,

promovendo a articulação destas.

É relevante discorrer de maneira breve sobre as esferas que constituem o

território brasileiro (União, Estados e Municípios) e a aparente hierarquia entre elas, em que

impera a União sobre os estados e estes sobre os municípios, se tratando em verdade das

atribuições e diferentes graus de autonomia de cada esfera. Sobre a autonomia e importância

das esferas, Demerval Saviani considera que:

Devese frisar, contudo, que a diferença de graus de autonomia não significa
redução de importância para instâncias que detêm menor autonomia. É comum
afirmar que o município é a instância mais importante, pois é aí onde,
concretamente, vivem as pessoas. Desse ponto de vista, o estado e a União
configuramse como instâncias abstratas, já que sua realidade se materializa, de fato,
no recorte dos municípios (SAVIANI, 2017, p. 46).

Nesta mesma direção e tratando da questão educacional, Freitas e Fernandes

(2011) partem em defesa ao direito subjetivo à educação, considerando o campo municipal

como executor das políticas públicas educacionais e paradoxalmente a esfera com recursos

insuficientes para realização.

O município encerrase como palco para efetivação do que se estabelece nos

âmbitos federal e estadual.

Saviani ainda completa:

Na verdade, a melhor maneira de respeitar a diversidade dos diferentes locais e
regiões é articulálos no todo, e não isolálos. Isso porque o isolamento tende a fazer
degenerar a divergente desigualdade, cristalizandoa pela manutenção das
deficiências locais. Inversamente, articuladas no sistema, se enseja a possibilidade
de fazer reverter as deficiências, o que resultará no fortalecimento das diversidades
em benefício de todo o sistema (SAVIANI, 2017, p. 47).

A região a ser recortada para o presente estudo, terá como ponto de partida o

município de Franca no estado de São Paulo.
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Na nova divisão regional estabelecida pelo IBGE, o município de Franca foi

estabelecido como Região Geográfica Imediata, sendo composta por 10 municípios. A cidade

é parte da Região Geográfica Intermediária do município de Ribeirão Preto, juntamente com

outras quatro cidades (incluindo a cidade de Ribeirão Preto) e seus respectivos municípios.

A figura a seguir apresenta o recorte da região Intermediária de Ribeirão Preto

com suas regiões imediatas e as cidades que as compõe.

Figura 06  Regiões Imediatas da Região Intermediária de Ribeirão Preto

Fonte: Elaborado pela autora

Em análise aos dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

(SEADE) referente ao ano de 2017, considerando o valor adicionado dos setores para a área

geográfica do estado de São Paulo, temos que a economia desta região gira em torno da

prestação de serviços, representando cerca de 60% das atividades e 20% de representatividade

para a agropecuária e a mesma porcentagem para a indústria.

A força motriz da região apóiase no setor de serviços, embora seja ainda

representativa a participação dos eixos agropecuário e industrial.

Ampliando a nossa visão da região para o estado de São Paulo, é de extrema

relevância registrar a realização do Fórum São Paulo Século XXI no ano de 1999, evento

criado com o intuito de mobilizar a sociedade para discussão de 16 temas como cidadania,

educação, meio ambiente entre outros, com o estabelecimento de ações para tratativa dos

referidos temas com base nos diagnósticos levantados.

A Lei 10.765/2001, resultante do Fórum, criou o Índice Paulista de

Responsabilidade Social, objetivando nortear as políticas públicas municipais com foco no
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desenvolvimento social e na melhoria da qualidade de vida da população.

O parágrafo 1° do primeiro artigo estabelece os elementos que deverão compor

o índice:
O IPRS será elaborado a partir de dados fornecidos pelos Municípios e considerará
indicadores de resultados, esforços e participação social, especialmente nas áreas de
saúde, educação, renda, finanças públicas, desenvolvimento urbano, combate à
exploração sexual da criança e do adolescente, gravidez precoce das adolescentes e
trabalho infanto juvenil (SÃO PAULO, 2001).

O documento final do fórum, intitulado "Uma visão estratégica para São

Paulo" assevera a relevância do envolvimento de três atores para o desenvolvimento

almejado, (Sociedade, Governo e Legislativo), em que a efetiva participação destes permitirá

uma visão ampliada das necessidades e o estabelecimento de estratégias assertivas, com foco

no desenvolvimento do estado. Sobre a participação dos três atores o documento ainda

argumenta:

Pela primeira vez, na curta história da sociedade brasileira, surge uma alternativa
possível para a superação dos entraves que atam nosso destino. Não se trata mais de
acumular riquezas materiais, ou controlar recursos naturais estratégicos, para
comprar um lugar no futuro. [...] Tratase, agora, de cuidar, de preparar e de
capacitar pessoas para que se tornem atores dessa nova era, assumindo o papel de
criadores, portadores e beneficiários de sua principal riqueza, o conhecimento (SÃO
PAULO, p. 7).

O IPRS está na sua 10ª edição, lançada em 2019, tendo como referência os

anos 2014, 2016 e 2018, sendo de responsabilidade do SEADE a divulgação dos dados. O

indicador é formado pelo conjunto de 12 indicadores, distribuídos em três dimensões: riqueza,

longevidade e escolaridade.

Os parâmetros estabelecidos para classificação destas três dimensões entre

baixa, média e alta, são apresentados no Quadro 9:

Quadro 9  Parâmetros para classificação dos municípios

Fonte: Elaborado pela autora com base no IPRS  Metodologia

O argumento que sustenta a utilização de tais parâmetros, é apresentado no

mesmo documento, tendo por base os resultados dos anos anteriores:

Escolaridade Até 52 53 a 60 61 e mais
Longevidade Até 68 69 a 71 72 e mais

Riqueza Municipal Até 38  39 e mais
Baixa Média AltaDimensões do IPRS Categor ias
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O IPRS, diferentemente de índices baseados em critérios normativos, é um indicador
relativo, isto é, seus parâmetros norteadores são definidos a partir dos próprios dados
que lhe dão origem. Em outras palavras, as categorias – baixa, média e alta – que
caracterizam os grupos de municípios são estabelecidas segundo a realidade dos 645
municípios paulistas no ano em análise (SEADE, 2019, p. 16).

Os índices destas três dimensões alocam os municípios em um dos cinco

grupos que constituem o IPRS, conforme figura 07:

Figura 07  Grupos do IPRS

Fonte: SEADE  http://www.iprs.seade.gov.br/#

Entre os 64 municípios que compõe a região, 34% estão alocados no grupo

"em transição", 23% no grupo equitativo, 17% no grupo dinâmicos, 15% no grupo desiguais e

9% no grupo vulneráveis.

Considerando a média entre os 64 municípios, temos baixa riqueza, média

escolaridade e alta longevidade, o que de acordo com os grupos definidos, caracteriza a região

recortada no grupo "equitativo", sendo que não deve ser encerrado desta forma, uma vez que

o resultado de cada um dos municípios, oferece subsídio para ações com o auxílio dos demais

municípios pertencentes a esta região, o que já foi apresentado neste estudo com argumentos

do IBGE (2017) em relação às regiões intermediárias e imediatas e também com o auxílio de

Santos (1959).

Considerando a importância dos três atores (Sociedade, Governo e Legislativo)

apontados pelo Fórum, temos no ator Sociedade a participação de pessoas físicas e jurídicas

nos diversos formatos permitidos para estas últimas, mas chamamos à atenção principalmente

para as pessoas jurídicas, em que podemos avaliar os posicionamentos do Administrador.

Prosseguimos então para a próxima etapa em que será realizada a definição da

amostra nos limites do recorte regional.
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5.3 A DEFINIÇÃO DA AMOSTRA

Em trabalho que trata sobre o processo de Indicação Geográfica (IG) na

comercialização de produtos e serviços de determinadas regiões, Pellin (2019) argumenta

sobre os que considera serem os principais atores deste processo, sendo um deles as

Universidades públicas e privadas.

O autor destaca que embora as Universidades não sejam responsáveis pela

elaboração de Políticas Públicas, são elas importantes atores na execução de tais Políticas, por

meio da promoção de projetos de pesquisa que retratam a região em que estão inseridas,

oferecendo soluções as necessidades locais.

O autor reúne ainda, os atores por ele abordados e apresenta as contribuições

de cada um deles para o Desenvolvimento Regional.

Apresentamos no Quadro 10 as colocações do autor em relação ao papel das

Universidades:

Quadro 10  Síntese do ator "Universidades" com as metodologias utilizadas e relação com o
Desenvolvimento Regional

Universidades
(públicas e privadas)

1. Apoio técnico para elaboração de
projetos de reconhecimento de IG.
2. Capacitação de atores locais.
3. Apoio na realização de pesquisas
laboratoriais.

1. Possibilita abordagem multidisciplinar
do desenvolvimento regional.
2. Geralmente atua próximo a região e
produtores, o que garante fácil inserção
nos projetos de discussão e
reconhecimento de IG.

ATOR DESCRIÇÃO SUCINTA DA
METODOLOGIA

CONTRIBUIÇÕES DA
METODOLOGIA PARA O

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Pellin (2019).

O autor destaca ser a dimensão econômica a que mais se beneficia das

contribuições destes atores, mas também que podem, e devem, ser incentivadas as

contribuições para as questões sociais, culturais e ambientais.

Conforme apontado por Pellin (2019), a contribuição das Universidades tem

estreita relação com sua localização, sendo possível a percepção de benefícios na sua posição

geográfica e também no seu entorno.

Em relação à Universidade, Mendonça (2000) aponta em contexto histórico o

uso desta pelo Estado, como ferramenta de controle do ensino superior e a criação da
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Universidade do Brasil em 1937 pelo então Ministro da Educação, Gustavo Capanema, como

objeto para controle do ensino superior no país.

Oliveira (2003) considera que

As funções do ensino superior não podem seguir alienadas em relação às questões
nacionais. Dele e de todos os seus membros se espera a canalização da inteligência,
do conhecimento e do pensamento superiores para reflexão e ações em direção aos
problemas da sociedade brasileira, buscando soluções compatíveis com nossa
cultura e civilização (OLIVEIRA, 2003, p. 15).

Em consulta realizada ao site do MEC na data de 07 de setembro de 2019, na

aba "Consulta Avançada" e utilizando os filtros por estado, selecionando todas as Categorias

Administrativas, todas as Organizações Acadêmicas e por fim o tipo de Credenciamento

"Presencial" foi possível extrair uma relação que aponta a existência no Estado de São Paulo,

de 728 IES.

Em análise ao relatório extraído, foi possível observar que duas importantes

IES não foram contempladas na busca realizada, mesmo com a revisão dos filtros que

delimitam a categoria administrativa das Instituições, sendo eles: Pública Municipal, Pública

Federal, Pública Estadual, Privada com fins lucrativos, Privada sem fins lucrativos e Especial.

Tratamse da Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (UNESP).

Não foram encontradas justificativas para que tais IES não fossem

contempladas na busca, havendo inclusive por parte do MEC, alusão a tais Instituições, ao

apresentar o sistema de busca:

As informações inseridas pelas IES dos Sistemas Estaduais, reguladas e
supervisionadas pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, ou pelas IES do
Sistema Federal, no âmbito da autonomia universitária, são declaratórias e a
veracidade é de responsabilidade da respectiva instituição, nos termos da legislação
(MEC, 2017).

Esta plataforma de consulta, intitulada Cadastro eMEC foi instituída pela

Portaria nº 21, de 21 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017), sendo um dos seus objetivos o

Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Ensino Superior.

O artigo 3º deste documento apresenta a garantia de acesso ao cadastro das

Instituições credenciadas, sendo expresso no parágrafo 1º deste mesmo artigo:

O sistema gerará e manterá as atualizadas relações de instituições credenciadas e
recredenciadas no eMEC, informando credenciamento específico para Educação a
Distância EaD, e cursos autorizados, reconhecidos ou com reconhecimento
renovado, organizadas no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação
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Superior Cadastro eMEC (BRASIL, 2017).

A segurança de que esta é a ferramenta mais assertiva para consulta de tais

informações, é dada pelo artigo 18 do mesmo documento:

O Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior Cadastro e
MEC é a base de dados oficial de informações relativas aos cursos e às instituições
de educação superior, mantido pelo MEC e disponível para consulta pública pela
internet (BRASIL, 2017).

Sendo estas Instituições públicas, uma nova consulta foi realizada, desta vez

selecionando somente os filtros "Pública Municipal", "Pública Federal" e "Pública Estadual".

O resultado desta consulta retorna uma vez mais sem abarcar as referidas IES.

Desta forma, outra consulta foi realizada, sendo preenchido somente o campo

"Nome, Sigla ou Código da Instituição".

A USP, foi a primeira IES pesquisada, com o retorno somente das informações

gerais desta Instituição. Ao acionar o botão de detalhamento, outra página é disponibilizada,

apresentando duas abas para consulta. Uma delas traz informações gerais da Instituição e a

outra, sob o título "endereço" apresenta a relação de 49 unidades da USP, sendo 08 delas

localizadas na região recortada, especificamente no Câmpus de Ribeirão Preto.

O mesmo procedimento foi adotado para relizar consulta à UNESP, apurando

assim 29 Instituições, sendo 02 pertencentes a Região Intermediária de Ribeirão Preto. As 728

IES inicialmente identificadas, alcançam um total de 806 Instituições com o acréscimo das

unidades da USP e UNESP.

Em nova consulta, na data de 10 de outubro de 2019, desta vez selecionando os

filtros "Curso de graduação", "UF São Paulo" e mantendo os demais filtros utilizados na

consulta realizada em 07 de setembro de 2019, foi possível extrair relatório apontando a

existência de 649 cursos de graduação em Administração, novamente não sendo

contempladas as Instituições USP e UNESP.

Estas unidades tiveram suas consultas realizadas de forma individual em 17 de

outubro de 2019, utilizando o filtro "Nome, Sigla ou Código da Instituição" e mantendo os

demais filtros utilizados na consulta ao curso de graduação. Nesta consulta foram

identificadas 06 IES que ofertam a formação em Administração no estado de São Paulo,

sendo 02 na região delimitada.

Outra ocorrência é registrada ao realizar levantamento dos indicadores de

qualidade em 29 de dezembro de 2019, para construção de conteúdo do item 4.1.1 que aborda
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a qualidade na perspectiva do SINAES.

Ao consultar os relatórios extraídos do INEP com os resultados dos indicadores

CPC, IDD e ENADE foi possível observar a existência de indicadores para o curso de

Administração em unidade da Universidade Paulista (UNIP) na cidade de Ribeirão Preto.

Nova análise foi empreendida nos relatórios extraídos do site do MEC nos dias

07 de setembro e 10 de outubro, confirmando esta instituição sob o código 322 no relatório

que apresenta as IES localizadas no estado de São Paulo, sendo que a referida instituição

registrase com endereço no município de São Paulo.

Outra busca foi realizada, atendendo ao procedimento de consulta adotado na

pesquisa às instituições USP e UNESP, desta vez selecionando a opção "código" na consulta

textual e inserindo o código 322, identificado no relatório extraído em 07 de setembro.

O resultado apresenta a existência de 1455 unidades desta instituição no país,

sendo 383 no estado de São Paulo e 22 unidades na região destacada.

Ao realizar consulta por graduação oferecida por esta IES, verificouse a oferta

de 35 cursos de Administração no estado de São Paulo, sendo duas unidades na região

recortada, ambas na cidade de Ribeirão Preto.

Após este empreito foi possível contabilizar a existência de 51 IES na Região

Intermediária de Ribeirão Preto, conforme apresentado na figura a seguir.

Figura 08  IES localizadas na Região Intermediária de Ribeirão Preto

Fonte: Elaborado pela autora
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Utilizando o relatório que apresenta as IES existentes no estado de São Paulo, o

outro relatório que contempla os cursos de graduação em Administração e aplicando à Região

Intermediária de Ribeirão Preto, alçamos 28 IES que ofertam a formação de interesse sendo

que a UNIP será contabilizada como uma instituição com duas unidades.

O segundo relatório extraído, que contempla os cursos de graduação em

Administração, é composto por 27 itens dispostos em colunas, sendo de interesse para o

presente estudo os itens "Instituição (IES)", "Nome do Curso", "Grau", "Modalidade", "Vagas

autorizadas", "Data início de funcionamento", "Área OCDE geral", "Área OCDE específica" e

"Área OCDE detalhada". Para as Instituições USP e UNESP, não foi possível identificar as

Áreas geral, específica e detalhada.

As definições referentes aos grupos a que pertencem a formação em

Administração, sob as nomenclaturas "Código Área OCDE geral", "Código Área OCDE

específica" e "Código Área OCDE detalhada", estão alinhadas em documento que objetiva

estabelecer uma classificação internacional para a formação de acordo com suas

características (INEP, 2000).

Com exceção a USP e UNESP, todas as IES pesquisadas tiveram a sua

formação em Administração registradas nas mesmas áreas gerais, específicas e detalhadas (3,

334 e 345A01 respectivamente).

De acordo com o documento a área geral 3, compreende as formações

relacionadas a "Ciências sociais, negócios e direito", a área específica 34 "Comércio e

Administração" e por fim a área detalhada 345A01 referese a conteúdos de "Administração"

pertencente ao conjunto "Gerenciamento e Administração" (345).

Conforme filtros utilizados, todos os cursos levantados neste relatório são de

Administração e pertencem ao grau "Bacharelado" e modalidade "Presencial".

As demais informações podem ser consultadas no Quadro 11, elaborado com

as IES destacadas na região recortada, acrescentando a localização (município) de cada uma

delas.

Relevante ressaltar que o nome das IES no relatório que relaciona as

Instituições existentes no estado de São Paulo, por vezes apresenta divergência do nome

registrado no relatório que apresenta os cursos de Administração neste mesmo estado.

Deste modo, para que houvesse clareza nas informações, optouse por manter a

nomenclatura dada no primeiro relatório, certificandose por meio do código da IES, de que

tratavase da mesma Instituição.
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Quadro 11  IES que ofertam o curso de Administração na Região Intermediária de Ribeirão
Preto

Universidade Paulista (UNIP) Ribeirão Preto 1610 06/03/1995
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) Ribeirão Preto 380 30/01/2006
Universidade de Franca (UNIFRAN) Franca 240 21/02/1994

Instituto Municipal de Ensino Superior de
Bebedouro Vitória Cardassi (IMESB)

Bebedouro 140 27/02/1989

Faculdade Univeritas Universus Veritas de
Ribeirão Preto (UNIVERITAS RP)

Ribeirão Preto 240 Não Iniciado
Faculdade Reges de Ribeirão Preto Ribeirão Preto 150 01/01/2007
Faculdade Pestalozzi de Franca (FAPESF) Franca 80 Não iniciado
Faculdade de Sertãozinho Sertãozinho 150 18/02/2002
Faculdade de Ribeirão Preto (AFARP) Ribeirão Preto 100 03/04/2000
Faculdade de Orlândia (FAO) Orlândia 240 16/02/2002
Faculdade de Olímpia Olímpia 100 06/02/2006

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de
Ituverava (FFCL)

Ituverava 200 18/02/2002
Faculdade de Educação São Luís (FESL) Jaboticabal 300 18/08/2000

Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de Ribeirão Preto  FEARP

Ribeirão Preto 105 22/04/1992

Faculdade de Ciências Humanas do Vale do
Rio Grande (FCHVRG)

Olímpia 80 12/03/1990
Faculdade de Ciências Gerenciais São Joaquim da Barra 200 16/02/2009

Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias

Jaboticabal 50 14/08/2003
Faculdade Barretos (FB) Barretos 120 13/02/2006

Faculdade Anhanguera de Sertãozinho
(FASERT)

Sertāozinho 220 29/02/2000
Faculdade Anhanguera de Ribeirão Preto Ribeirão Preto 240 18/08/2009
Faculdade Anhanguera de Franca Franca 100 06/08/2018
Centro Universitário UNIFAFIBE (FAFIBE) Bebedouro 135 27/03/2000

Centro Universitário Municipal de Franca
(UNIFACEF)

Franca 230 01/03/1970

Centro Universitário Moura Lacerda
(CUML)

Ribeirão Preto 270 01/01/1969

Centro Universitário Estácio de Ribeirão
Preto (Estácio Ribeirão Preto)

Ribeirão Preto 500 01/03/2000

Centro Universitário da Fundação
Educacional de Barretos (UNIFEB)

Barretos 80 08/07/1996
Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) Batatais 120 31/01/2000
Centro Universitário Barão de Mauá (CBM) Ribeirão Preto 60 01/08/1988

Instituição Localização Vagas Data de início

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado do Ministério da Educação.

As 28 IES identificadas estão localizadas em 11 cidades da Região Imediata

destacada, sendo a maioria instaladas na cidade de Ribeirão Preto, com total de 10

instituições.

A Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP) é identificada no relatório dos

cursos de Administração em dois momentos. Foi identificado não tratarse de duplicidade de

informações, uma vez que embora o código da IES seja o mesmo (208), o código do curso

difere entre as duas informações (89457 e 89459) e o número de vagas oferecidas também

(240 e 140 respectivamente). Desta forma, o número de vagas informados no quadro,
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contempla ambos registros (380).

O número de vagas da UNIP contempla as duas unidades da cidade de Ribeirão

Preto, sendo 7293 e 29126 os códigos dos cursos.

No ano de 1996 é publicada a lei que estabelece as diretrizes e bases da

educação nacional (BRASIL, 1996). O documento inicia com a concepção do que seja

educação: "educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais" (BRASIL, 1996, art.

1°).

O parágrafo 1° deste artigo, ressalta que o documento trata de forma específica

da educação escolar, sendo que o parágrafo 2° assevera que esta deverá atender as

necessidades para o trabalho e para prática social.

O artigo 8 declara ser responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios a organização dos seus sistemas de ensino, devendo ser realizado

em regime de colaboração (BRASIL, 1996).

O artigo 19 do mesmo documento, distingue as instituições educacionais em

seus diversos níveis, entre públicas (mantidas e administradas pelo Poder Público), privadas

(mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado) e comunitárias,

sendo esta última inclusa em recente alteração dada pela Lei n. 13.868 de 13 de setembro de

2019 (BRASIL 2019)1.

Ainda neste artigo e em redação dada no parágrafo 1° pela recente alteração, as

instituições públicas e privadas "podem qualificarse como confessionais, atendidas a

orientação confessional e a ideologia específicas" (BRASIL, 2019) e o parágrafo 2°

acrescenta que podem ser certificadas como filantrópicas.

A definição de quais IES serão entrevistadas será efetivada com base na

organização acadêmica e natureza jurídica das Instituições, para que seja possível depreender

a perspectiva destas de acordo com sua classificação e averiguar se existem contrastes nestas

perspectivas.

Bertolin (2007) aponta a discrepância que assola as IES em relação a missão de

cada uma delas, sendo as diferentes organizações acadêmicas e a natureza jurídica a causa de

tal divergência.

A Região Intermediária de Ribeirão Preto abriga IES com todos os tipos de

1 A Lei revogou o artigo 20 da LDB que apresentava o enquadramento específico das IES privadas.
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Organização Acadêmica

Natureza Jur ídica

organização acadêmica  Centro Universitário, Faculdade e Universidade. Estas Instituições

estão definidas com as seguintes naturezas jurídicas: Privada com fins lucrativos, Privada sem

fins lucrativos, Pública Especial, Pública Municipal e Pública Estadual. O quadro 12

apresenta a síntese deste conjunto:

Quadro 12  IES por organização acadêmica e natureza jurídica

Universidade 2 1  2
Faculdade 10 5 1 
Centro Universitário 1 5 1 

Privada com
fins

lucrativos

Privada sem
fins

lucrativos

Pública
Municipal

Pública
Estadual

Fonte: Elaborado pela autora

Prezando pela discrição em relação às informações das IES que serão

analisadas, estas serão intituladas à partir de agora de maneira aleatória em uma sequência da

letra A à Z, sendo necessário acrescentar A1 e B1 para contemplar a quantidade de

instituições.

Entre as 28 IES que ofertam a graduação em Administração na Região

Intermediária de Ribeirão Preto, destacase a quantidade de Instituições sob a organização

acadêmica "Faculdade", sendo que destas, a maioria está categorizada como "Privada com

fins lucrativos".

Em termos de qualidade da educação superior oferecida nesta região,

resgatamos as médias dos resultados dos indicadores apresentados no item 4.1.1,

acrescentando as médias dos resultados do estado de São Paulo e da região intermediária de

Ribeirão Preto, conforme Tabela 4.

Tabela 4  Indicadores de qualidade do ano de 2018

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios extraídos do INEP:
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacaosuperior/indicadoresdequalidade/resultados. Acesso em 28 dez
2019.

Considerando a média apurada dos indicadores é possível observar o bom

IGC 3,1214 3,0802 3,0416
CPC 3,255 3,176 3,217
IDD 3,079 3,021 3,043

ENADE 3 2,978 3

Número de cursos em
Administração avaliados

1696 385 23

Indicadores de qualidade Brasil Estado de São Paulo
Região

intermediár ia de
Ribeirão Preto
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resultado da região destacada, em comparação às médias do país e do estado, o que indica, na

perspectiva do SINAES, um bom nível de qualidade desta região.

O registro oficial do conteúdo definido como relevante para formação do

Administrador, apresentase no PPC de cada IES.

Fleury (1987) destaca a relevância dos depoimentos verbais enquanto

procedimento metodológico, sendo instrumento que permite alcançar aspectos não registrados

oficialmente.

As informações que não constam nos PPC's, mas que podem revelar

importantes enfoques para tal construção, foram coletadas por meio de entrevista com suporte

de roteiro semiestruturado e aplicação de questionário com a mesma estrutura (ver Apêndice

C).

Sendo o objetivo a coleta de informações que nos permita a perspectiva das

diversas organizações acadêmicas e suas respectivas categorias administrativas, pretendiase

abordar uma IES em cada segmento, o que nos levou ao alcance de 09 instituições que

formariam a amostra que se pretendia entrevistar. As dificuldades enfrentadas no acesso aos

possíveis entrevistados e a negativa de muitos para participação na entrevista conduziram a

outro formato para seleção das IES conforme será visto mais adiante.

Para que se desdobre relevante, a teoria reclama a prática. Neste intento, é

contundente recorrer a Gaudêncio Frigotto.

Mas a crítica só tem seu efeito histórico quando se transforma em práxis  reflexão
teóricocrítica e ação prática na produção de alternativas ao modo alienante e
excludente de produção da vida humano  social (FRIGOTTO, 2008, p. 55).

O autor alerta ainda para que as tentativas de construção de projetos

interdisciplinares não sejam empreitos artificiais, burocráticos e falsos, peculiaridades do

campo puramente teórico, mas que possam emergir à prática e ao consequente progresso do

conhecimento.

Finalizado o levantamento das IES localizadas na região de nosso interesse

(Região Intermediária de Ribeirão Preto), foi iniciado o processo de análise das propostas

pedagógicas para formação do Administrador de cada uma das Instituições identificadas,

sendo que reunidas elas possuem a capacidade de formar a cada ano, 4.725 profissionais para

atuar nesta profissão.

Subsequente, são apresentados os resultados das entrevistas realizadas e

questionários respondidos.
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5.4 OS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO

Conforme já apresentado, a Portaria Normativa n. 40 de 12 de dezembro de

2007, estabelece que as IES deverão disponibilizar aos interessados o PPC em página

eletrônica, bem como na biblioteca da instituição.

Os sites de 27 IES das 28 selecionadas foram visitados nos dias 24 e 25/11 para

consulta ao referido documento. A consulta ao site da IES "J" ocorreu em 08 de janeiro de

2020.

Destas 28 IES, três foram excluídas da amostra, sendo que duas informam no

site suspensão das atividades (B e C) e a outra (I), embora possua unidades em diversas

cidades do estado, concluiuse após minuciosa busca, que não atende a cidade pertencente a

região recortada conforme relação de IES extraída do MEC. A amostra é então redefinida com

25 IES.

Contrariando o exposto pela Portaria, apenas 06 (seis) das 25 IES mantém o

PPC disponível aos interessados em páginas eletrônicas, sendo elas as nstituições "Q"; "R";

"V"; "W"; "B1" e "J".

Para acesso ao documento das demais instituições, foram levantados no site, os

contatos de endereço eletrônico (email) da coordenação para que a solicitação fosse efetivada

por este canal.

Das 19 IES restantes, somente três não possuíam a informação disponível, o

que exige que o contato seja realizado via telefone.

As solicitações por meio do canal "email" foram realizadas nos dias 25 e

26/11, em que a pesquisadora se apresenta, apresenta o tema da pesquisa e solicita o PPC para

análise e continuidade do trabalho.

Um período de 13 dias foi aguardado para retorno da solicitação.

Entre as 19 IES abordadas via correio eletrônico, somente duas (G e P)

responderam, mas ambas com negativa. A IES "G" alega não ser possível pois o documento

está em fase de revisão, a outra não apresenta justificativa, restringindo o retorno à "Eu peço

desculpas, mas não posso ajudála com o envio do Projeto Pedagógico."

Nos dias 09 e 10/12 foram realizados contatos telefônicos com 14 IES, em

busca da disponibilização do PPC para que pudéssemos prosseguir com o estudo. Após falar

com secretários e/ou com os próprios coordenadores, uma IES informou também não ser

possível disponibilizar o documento. No dia 12 de dezembro foi recepcionado retorno da IES
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"Z" via telefone, reportando a informação dada pela coordenação de que não seria possível

disponibilizar o documento solicitado.

Nova definição é atribuída à amostra, desta vez com 20 IES para análise, sendo

06 com PPC disponível e 14 ainda sem definição.

Uma das solicitações realizadas via email nos dias 25 e 26/11 de 2019, foi

respondida pela instituição "E" no dia 05 de fevereiro de 2020 informando não ser possível

disponibilizar o PPC completo, mas que seguiam anexos os objetivos do curso, o perfil do

egresso e a matriz curricular. A IES justifica a indisponibilidade no envio das ementas e

bibliografia, por serem documentos de autoria dos docentes.

Nova busca foi realizada nos sites das 13 IES restantes em 11 de fevereiro de

2020, sendo que a IES "D" informa que o curso de Administração possui um "projeto

pedagógico moderno, com propostas de desenvolvimento da capacidade de decisão,

liderança e empreendedorismo", mas não disponibiliza tal proposta aos interessados.

Ao realizar pesquisa com os palavras "projeto pedagógico" no site da IES "N"

o sistema apresenta o arquivo para download, datado do ano de 2015, mas na tentativa de

acessar o documento o sistema informa que o usuário não tem permissão para acessar tal

arquivo.

A IES "O" não apresenta no site um PPC, mas foi possível obter as

informações pertinentes por meio de pesquisa, sendo que na opção "curso" foram colhidos os

objetivos e o perfil do egresso, e na opção "catálogo", foram obtidas as ementas das

disciplinas que compõe a grade curricular.

Com a inclusão das informações da instituição "O" obtemse a amostra de oito

PPC para análise, sendo eles das IES "E","J", "O", "Q", "R", "V", "W"e "B1".

O procedimento de análise foi iniciado com o resgate do que deve ser

contemplado no PPC, conforme as DCN tratadas no item 4.4.2 com a definição dos pontos

que seriam considerados relevantes, sendo eles:

1. Objetivos do curso, contextualizados em relação às suas inserções

institucional, política, geográfica e social.

2. Perfil do futuro Administrador.

3. Componentes curriculares.

A seleção destes itens como âncoras para análise, pressupõe que seus

conteúdos possibilitarão uma leitura e triangulação com a reafirmação (ou não) em relação ao

profissional que pretendese formar.
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5.5 AS ENTREVISTAS

Considerando a proposta inicial, a expectativa seria a realização de entrevista

com uma IES de cada categoria e natureza jurídica com base nos dados do quadro 12, o que

apresentouse em uma amostra de nove instituições, sendo elas: "E", "G", "H", "K", "L", "M",

"Q", "S" e "Z". Diante as dificuldades para acesso aos coordenadores (ver Apêndice B), foi

possível coletar quatro perspectivas, sendo duas por meio de entrevistas e outras duas por

meio de preenchimento do questionário, com base no mesmo roteiro das entrevistas. Os

resultados são discutidos na sequência dos resultados de análise dos PPC's.

5.6 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.6.1 DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSO

Após levantamento dos PPC's, embora tenhase definido os itens que serão

avaliados, (objetivos do curso, perfil do egresso e matriz curricular), foi realizada leitura dos

documentos na íntegra, uma vez que os conteúdos destes itens podem não estar restritos a

textos sob estas nomenclaturas.

A análise dos componentes curriculares foi realizada abarcando suas ementas e

bibliografias propostas. Em relação a bibliografia, foram realizadas breves e superficiais

considerações baseadas no prefácio, introdução e nota das obras, uma vez que aprofundar no

conteúdo, foge ao propósito deste estudo.

Amostras dos componentes curriculares, respectivas ementas e bibliografia das

IES pesquisadas podem ser consultadas no Apêndice A.

O PPC da IES "E" cujas restritas informações foram encaminhadas via email

em 05 de fevereiro de 2020, apresentam objetivos gerais e específicos que prezam por uma

formação de base teórica e humanística, para construção de um profissional generalista e com

competência para atuação local, regional, nacional e internacional.

A proposta para o profissional egresso mantém os aspectos de uma formação

técnica por meio do desenvolvimento de competências para planejar, organizar, controlar e
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liderar, assim como da construção humana em que,

A qualificação dos Administradores constituise mais no “saberser” do que no
“saberfazer”, assim sendo, o Administrador polivalente deve ser um generalista e
não um especialista. Suas funções deverão ser exercidas a partir de uma ampla base
de formação geral, capaz de preparar o Administrador competente, o cidadão
socialmente responsável e o Administrador comprometido com a Ética e o bemestar
coletivo (IES "E", p. 4, 2019?).

A falta de acesso às ementas impede que seja realizada análise de contribuição

da disciplina para formação do viés social para o futuro Administrador. Considerando o título

das disciplinas, pode  se destacar alguns termos que fazem referência a um viés que não está

restrito ao capital. No primeiro período chama à atenção a disciplina "Ciências sociais e

políticas", no terceiro período a disciplina "Gestão estratégica para sustentabilidade" e o

oitavo período com as disciplinas "Ética profissional e cidadania" e "Governança

corporativa".

Quando consideramos os objetivos do curso e o perfil do egresso, é possível

concluir que há equilíbrio entre o viés social e capital na formação do Administrador

construído nesta IES, em que pretendese formar um profissional com base teórica e

humanística.

Das informações que são relevantes para este estudo, fazem parte conteúdo do

PPC da Instituição J" os objetivos gerais do curso, as atividades principais do futuro

Administrador e a relação das disciplinas desenvolvidas no processo de formação. As ementas

e respectivas bibliografias não foram apresentadas.

Os objetivos trazem a formação de um profissional com competências

essencialmente técnicas, para que possa atender as necessidades de gestão das organizações,

entre elas a financeira e de pessoas, por meio de atividades como desenvolver estratégias,

definir indicadores de desempenho, acompanhar resultados e comandar processos

organizacionais.

As disciplinas são citadas sem qualquer informação sobre o seu conteúdo ou

bibliografia de apoio para o processo de ensinoaprendizagem ou mesmo em que período do

curso os assuntos são abordados.

Assim como na IES "E" podemos destacar da matriz curricular, disciplinas que

contém termos que conduzem a um viés de formação não restrito ao capital, sendo elas entre

as obrigatórias, Administração interdisciplinar, Ciências sociais, Geopolítica, regionalização e

integração, Homem e sociedade, Responsabilidade social nas organizações. As quatro
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disciplinas optativas aparentam poder contribuir para o enriquecimento desta formação, mas

enquanto disciplinas optativas, acabam por integrar o processo formativo somente daqueles

que vêem relevância nestes temas.

Considerando as restritas informações disponíveis, tornase dificultosa a

realização de uma análise substancial do profissional que está sendo formado por esta

instituição, havendo apenas um vislumbre do que seja.

Os objetivos conduzem a uma formação fundamentalmente técnica. Entre 46

disciplinas obrigatórias somente 04 aparentam contribuir com outro viés do Administrador e

as disciplinas optativas aparentam dispor de um conteúdo que poderá suprir boa parte da

necessidade de equilíbrio para esta formação, mas foram relegadas à possibilidade e não a

certeza.

A IES "O" não apresenta no site um PPC, mas foi possível obter as

informações pertinentes por meio de pesquisa no próprio site, sendo que na opção "curso"

foram colhidos os objetivos e o perfil do egresso, e na opção "catálogo", foram obtidas as

ementas das disciplinas que compõe a grade curricular.

A missão adotada para o curso apresenta o intuito de formar o cidadão para

que este possa contribuir com o desenvolvimento da região por meio de conhecimentos

apoiados em atitudes que respeitem o ser humano e que preservem o meio ambiente.

A missão se desdobra em objetivos que priorizam o pensamento crítico, a

cooperação, a ética e a responsabilidade, com foco no desenvolvimento da economia regional.

O perfil traçado para o profissional egresso, revela a cópia fiel do texto dos seis

primeiros itens de um total de oito das Diretrizes Curriculares, que contêm as competências e

habilidades para o futuro Administrador, o que não permite concluir se o intuito é de fato

formar um profissional tal qual é disposto nas Diretrizes, ou se o texto serve ao reles

preenchimento de uma informação obrigatória do PPC.

Entre os projetos analisados, o desta IES é o único que adota o regime letivo

anual com duração mínima de quatro anos e máxima de oito anos. A matriz curricular é

composta por 37 disciplinas distribuídas ao longo dos quatro anos, sendo que 16 delas são

tratadas nos dois primeiros anos e as demais distribuídas nos outros dois anos, sendo 10 no 3°

ano e 11 no último ano.

Entre as disciplinas propostas, cerca de 18% abordam temas que podem

contribuir com o desenvolvimento de aspectos sociais na formação do Administrador, o que

acaba por desequilibrar o processo formativo em relação ao aspecto do capital e do social.

Relevante destacar as disciplinas "Realidade social do Brasil e Sociologia
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aplicada às organizações" com a proposta em abordar a questão social em alinhamento a

realidade brasileira, merecendo também destaque o fato de que uma das duas disciplinas que

propõe tratar da questão ambiental, apresentase como optativa. A outra disciplina que aborda

tal questão é componente do segundo ano sob o título "Evolução do Pensamento

Administrativo" desenvolvendo também outros temas, como posturas e habilidades do

Administrador e responsabilidade social da empresa.

Considerando a missão da IES, temos a possibilidade de formação de um

profissional com características que atendam a questão social, o que pouco se desdobra nas

disciplinas oferecidas, em que a ênfase recai sobre temas voltados ao capital.

A bibliografia proposta também pouco colabora com a formação para o aspecto

social. São poucas as obras que trazem reflexão para o desenvolvimento social deste

profissional. Realizamos consulta a três das obras propostas para formação do Administrador

nesta IES.

Peci e Sobral (2013) apontam o equívoco em considerar que o Administrador

seja um profissional cuja prática é suficiente para sua atuação e defendem a relevância da

teoria e da prática como proposta para a obra: "Essa miopia administrativa justifica o trabalho

apresentado no presente livro. Sua proposta consiste em olhar o complexo processo de

Administração a partir das duplas lentes da teoria e da prática" (SOBRAL e PECI, 2013, p.

IX). E ainda completam:

O livro é inspirado na trajetória intelectual de um campo de conhecimento que,
mesmo acusado de imediatismo e superficialidade, tem sido capaz de nos brindar
com teorias estimulantes, pesquisas sólidas e contribuições práticas relevantes.
Partimos da premissa de que o conhecimento sistematizado das teorias
administrativas e organizacional é sujeito às circunstâncias e às contingências
históricas, às quais um Administrador bem preparado deve estar sempre atento.
Logo, esta não é uma obra que busca estas gotas o conhecimento existente na área,
mas que tenta incentivar as reflexões e o olhar crítico do futuro Administrador
(SOBRAL e PECI, 2013, p. XI).

Este livro, com base nas informações consultadas, é uma importante ferramenta

para reflexão e desenvolvimento do aspecto social na formação do Administrador.

A 4ª edição de Gestão Ambiental no Brasil (LOPES, 2011) apresenta 11

estudos brasileiros inovadores relacionados a gestão dos recursos naturais, com o propósito de

identificar a possibilidade em replicar as iniciativas para outras comunidades. Os autores

consideram que a obra não traz respostas em definitivo, mas que promove reflexões

proveitosas.

Hersey e Blanchard (2014) trazem no prefácio da 4ª edição de "Psicologia para
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Administradores: a teoria e as técnicas da liderança situacional" o prefácio à 1ª edição,

utilizada como referência neste PPC. A obra reflete sobre os elementos comuns a todas as

organizações, mas com foco nas suas diferenças, foco no que acontece no interior de cada

organização e assinalam:

É nossa convicção que uma organização é um organismo único, cujo componente
básico é o indivíduo, e este indivíduo constitui a unidade fundamental do nosso
estudo. Portanto, concentraremos nossa atenção na interação entre as pessoas, na
motivação e na liderança (HERSEY e BLANCHARD, 2014, p. XIX).

O PPC da Instituição "Q" de acordo com o documento, é revisto anualmente.

Os argumentos para revisão anual realizada pela Instituição são apresentados

no PPC: "Administração é área de conhecimento muito dinâmica, com renovação conceitual e

surgimento de literatura atualizada com significativa velocidade, exigindo, desta maneira,

esforço de atualização permanente" (IES Q, 2019, p.37).

A Instituição defende como missão a formação de profissionais e de cidadãos,

por meio do desenvolvimento de atitudes éticas e humanísticas, assim como preparálos

tecnicamente para atuar nos mais diversos tipos de organizações, de forma que possam

atender a crescente demanda nacional por Administradores capacitados e acrescenta: "As

escolas de Administração precisam dar essa contribuição ao real desenvolvimento do país.

Contudo, o Administrador necessário é aquele que trabalha para o país e não apenas no país"

(IES Q, 2019, p. 6).

O egresso deverá manter conduta ética enquanto profissional e cidadão, assim

como ser consciente do papel da Administração e do Administrador para o desenvolvimento

do contexto em que atua ou atuará, utilizando os conhecimentos técnicos e comportamentais

desenvolvidos.

A estrutura curricular é composta por 62 disciplinas obrigatórias que podem ser

cursadas no período mínimo de oito semestres, máximo de 15 semestres e ideal de 10

semestres. Esta estrutura básica de disciplinas obrigatórias é complementada por um conjunto

de 78 disciplinas optativas eletivas, além de três disciplinas optativas livres. As disciplinas

obrigatórias são integralizadas em uma carga horária total de 3.540 horas, sendo 2.520 horas

de aula e 1020 horas de trabalho. A proposta curricular visa atender ao egresso que pretende

se formar, ou seja um profissional comprometido

com o desenvolvimento do país, sobretudo no ambiente atual das organizações, que
é dinâmico e globalizado, caracterizado por uma competitividade e integração
internacional cada vez maiores. Também uma formação engajada no processo de
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melhoria de vida social e de formação humana [...] (IES Q, 2019, p.9).

A proposta apresentada pela IES está com a grade curricular distribuída em 10

semestres, considerados como ideal.

A missão da instituição em alinhamento ao perfil do egresso conduzem para

uma formação que valoriza aspectos técnicos e sociais, sendo que ambos deverão contribuir

para o desenvolvimento do contexto em que estiver inserido.

Dentre as disciplinas que compõe o chamado período ideal, destacamos a

Filosofia no primeiro período, adotada já no princípio da formação, para que seja alicerce ao

longo do processo, contribuindo para o exercício da reflexão e postura crítica diante as

situações.

O segundo período traz os temas ética e política, trabalhados conforme

disposto na proposta, de maneira transversal nos campos político e empresarial. Ainda no

segundo período, o tema sustentabilidade é ofertado, com a proposta de um tema que não é

considerado em nenhuma das outras IES  o índice de sustentabilidade empresarial  ISE 

Bovespa. Este índice, de acordo com o site da Bovespa,

[...] é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas
listadas na B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência
econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também
amplia o entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a
sustentabilidade, diferenciandoos em termos de qualidade, nível de compromisso
com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas,
natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico
financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas (http://iseb3.com.br/oquee
oise).

O tema está alinhado ao contexto de trabalho do Administrador, e apresenta a

este futuro profissional quais as possibilidades para empresas que consideram os aspectos

sociais no seu escopo de trabalho, o que reflete diretamente neste tomador de decisões.

Os assuntos ética e sustentabilidade são novamente abordados no 8º período

perpassando pela responsabilidade da organização e dos valores de seus tomadores de

decisão.

Ao chegar neste 8° período, o graduando estudou o tema responsabilidade

social no 5° período com a disciplina "Responsabilidade social nas organizações", em que lhe

é oportunizado divisar a realidade da região em que a IES está inserida.

Sobre a bibliografia, foram destacadas seis obras entre as propostas pela IES.
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Machado Filho com "Responsabilidade social e governança: o debate e as

implicações", obra que resulta da tese de doutorado do autor, traz o exercício da

responsabilidade social na rotina das organizações contemporâneas, com o intento em

esclarecer as condições,

[...] que explicam o seu crescente engajamento em ações que buscam minimizar a
exclusão social, e mais do que isso, a implementação de uma conduta ética e
socialmente responsável dessas organizações no mercado, em relação aos impactos
das ações empresariais na comunidade, com seus acionistas, funcionários, clientes,
fornecedores, enfim, a sociedade como um todo. O foco central é o debate sobre o
papel das empresas na sociedade contemporânea (MACHADO FILHO, 2013, p.
VII).2

Políticas sociais e ampliação da cidadania de Jacobi propõe, com a utilização

de estudos de caso, a participação em sociedade por meio de uma cidadania ativa que

contribua com as políticas sociais, "ultrapassando as ações de caráter utilitarista e clientelista"

(JACOBI, 2000, p. 8). O autor alvitra a concepção de um âmbito público não governamental

com a constituição de instituições focadas na produção de políticas públicas externas ao

controle do Estado.

Responsabilidade social e sustentabilidade são temas da obra de Barbieri e

Cajazeira com a proposta em tratar tais assuntos nos campos filosófico, conceitual e concreto.

Os autores apontam a importância do acesso à ferramentas que permitem uma concreta gestão

socialmente responsável e apontam esta obra como meio que conduz a este objetivo e

asseveram
Uma empresa pode der dirigida de várias maneiras; gerir de forma socialmente
responsável é uma das maneiras. Em uma empresa tomamse muitas decisões que
resultam em ações. Todas essas ações, sem nenhuma exceção, impactam de alguma
maneira a vida de pessoas, podendo afetar a vida dos funcionários e de seus
familiares, da comunidade, das gerações futuras, dos clientes, dos fornecedores, da
comunidade, dos investidores, dos concorrentes etc (BARBIERI e CAJAZEIRA,
2009, p. V).

Sendo possível que uma empresa seja dirigida de várias maneiras, conforme

apontado por Barbieri e Cajazeiro, é valoroso que se registre que sua condução será efetivada

por profissionais, entre eles e principalmente o Administrador, o que corrobora a importância

do processo formativo, para que este profissional tenha competência para conduzila de

maneira socialmente responsável.

A corrosão do caráter de Sennett (1999), conceitua o caráter como sendo

2 A obra apresentada na Bibliografia referese a 1ª edição. A edição consultada permanece a mesma, sendo da 3ª
reimpressão no ano de 2013.
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atributos que valorizamos em nós e por meio dos quais esperamos que também os outros nos

valorizem. O autor apresenta então questões para refletir sobre o tema, entre elas: "Como

decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade impaciente, que se concentra no

momento imediato? Como se podem buscar metas de longo prazo numa economia dedicada

ao curto prazo?" (SENNETT, 1999, p. 10).

Estas questões alocam o indivíduo em um campo em que existe uma

competição incessante entre o que lhe é valoroso e o que é apreciado pelo mercado em que

está inserido. O seu posicionamento será reflexo do que lhe for mais significativo.

A bibliografia proposta por esta IES, em complemento ao programa de

disciplinas, contribui com o Administrador ético e cidadão que se pretende formar.

No PPC da IES "R" a Instituição, de forma geral, declara ser o seu principal

objetivo a formação humanística, crítica e reflexiva, habilitando profissionais com

competência para atuação no mercado de trabalho, mas também consciente e comprometido

em relação a comunidade em que vive.

Sobre o curso de Administração, a Instituição reconhece a ampla oferta desta

formação, fazendo com que seja lançado um grande número de Administradores para o

mercado a cada período, o que segundo a IES, conduz a uma preparação mais completa para

que o profissional possa atuar de maneira rápida e eficaz.

O objetivos do curso estão desmembrados em dez itens, entre eles:

(VI) incentivar iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e

administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das

implicações éticas do seu exercício profissional;

(VII) incentivar a preocupação com desenvolvimento sustentável e com

responsabilidade social.

O perfil do egresso está alinhado aos objetivos da IES e do curso de

Administração, em que se pretende um profissional com

[...] formação humanística e visão global, habilitandoo a compreender o meio
social, político, econômico e cultural onde está inserido e a tomar decisões em um
mundo diversificado e interdependente (PPC IES "R", 201?, p. 42).

Além destas características esperase na formação do Administrador que este

possua "principalmente internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética

profissional " (PPC IES "R" 201?, p. 42).

A Instituição incentiva para que o conhecimento adquirido na formação seja
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empregado em benefício do homem.

A grade curricular possui 51 disciplinas distribuídas em oito semestres com

carga horária total de 3.108 horas, sendo que destas, 300 horas são dedicadas ao estágio

obrigatório.

Das 51 disciplinas instituídas para formação do Administrador, foram

destacadas 13 disciplinas que apresentam em suas ementas conteúdos que pretendem o que é

preconizado pela IES, conforme o objetivo da Instituição, do curso de Administração e do

profissional egresso.

Mesmo diante destas disciplinas, que de acordo com o conteúdo favorecem a

formação de um Administrador que empregue seus esforços em benefício do homem,

conforme proposto pela IES, é possível observar que elas representam em torno de 25% de

toda temática envolvida no processo.

Entre estas disciplinas chamam à atenção às propostas apresentadas em

"Contabilidade Empresarial I" e "Empreeendorismo" com os temas "Balanço social" e

"Benefícios proporcionados pelo empreendedor à sociedade" respectivamente. As demais IES

não tratam disciplinas iguais ou similares sob tal aspecto.

A bibliografia é apresentada sem considerar o que seja básico ou

complementar.

Sociologia das organizações traz a funcionalidade da sociologia para as

organizações, com estudo sobre o comportamento do indivíduo na perpesctiva da própria

sociologia e também sob o viés da psicologia, recorrendo a pensadores como Fayol, Libert e

Drucker e suas respectivas teorias.

A 4° edição da obra de Wright, Kroll e Parnell foi revisada com menos de um

ano após sua publicação, conforme explicitado pelos editores, revelando a necessidade de

atualização das rápidas mudanças ocorridas em curto período de tempo. Por meio do estudo

de casos, os autores apresentam as contribuições tradicionais de áreas como finanças e

contabilidade para o assunto de estratégia e embora sejam acrescentados aportes de outras

áreas como a psicologia e a sociologia, o conteúdo revelase essencialmente técnico. No PPC

este título compõe a bibliografia de quatro disciplinas: Administração estratégica I e II,

Estrutura organizacional e Teoria das organizações.

No 5° semestre as disciplinas de Filosofia e Psicologia trazem equilíbrio ao

programa após um 4° semestre essencialmente técnico. A "Filosofia para principiantes" de

Buzzi com o subtítulo "A existência humana no mundo", inquieta sobre a necessidade da

reflexão para cada indivíduo em uma "situação cultural que sabe muito e pensa pouco
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(BUZZI, 2000, p.10)" e utiliza Edgar Morin para asseverar a cerca de tal questão:

Saber pensar não é algo que se obtém por técnica, receita ou método. Saber pensar
não é só aplicar a lógica e a verificação aos dados da experiência.
Precisamos, pois, compreender que regras, que princípios regem o pensamento que
nos faz organizar o real, isto é, selecionar/privilegiar certos dados,
eliminar/subalternizar outros [...].
É essa existência reflexiva fundamental, que não é só a do filósofo profissional e não
deve estenderse apenas ao homem de ciência, mas deve ser a de cada um e de todos
(MORIN, 1987 apud BUZZI, 2000, p. 9).

A apresentação da obra de Minicucci, "Psicologia aplicada à Administração",

traz provocações logo no primeiro capítulo, para reflexão do futuro Administrador sobre as

questões que o conduziram para escolha da profissão. O conteúdo do livro apresenta a ciência

da psicologia e sua aplicação a diversos aspectos da ciência administrativa.

Questões filosóficas retornam ao programa no semestre final com Marilena

Chauí em "Convite à filosofia" abrindo o texto com a questão "para que filosofia?" e ressalta a

atitude filosófica como o mecanismo que permite navegar por três reflexões, independente do

assunto tratado: perguntar o que, como e porque da coisa, da ideia ou do valor, trazendo à

reflexão o significado, a constituição e a origem ou caso do assunto que está sendo abordado.

Foram realizadas consultas a quatro das seis obras propostas para a disciplina "

Contabilidade empresarial II" em busca do tema "Balanço social" proposto como um dos

temas a serem trabalhados para a disciplina. A figura 09 apresenta as seis obras, estando em

negrito as que foram consultadas.

Figura 09  Bibliografia da disciplina Contabilidade empresarial II

Fonte: Elaborado pela autora

A obra de Matos (1980) traz o assunto " Balanço social" no subtítulo intitulado

"Interesse humano pelo subordinado", de onde o seguinte trecho foi extraído:
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Acima de uma política financeira rentável será a política social que garantirá a auto
sustentação da empresa, valorizandose essencialmente pela prestação de serviços.
Isto indica que uma empresa, sendo uma realidade econômica, fundamentase numa
realidade humana e social (MATOS, 1980).

Acessamos a 2ª edição do título "O Manual de Contabilidade Societária"

(Martins et.al., 2013), que de acordo com o prefácio sofreu alterações que não incluem o tema

"Balanço social", e esta também aborda o tema sob quatro vertentes: Balanço Ambiental,

Balanço de Recursos Humanos, Demonstração do Valor Adicionado e Contribuições a

Sociedade em Geral. Segundo os autores,

O Balanço social busca demonstrar o grau de responsabilidade assumido pela
empresa e assim prestar contas à sociedade pelo uso do patrimônio público,
constituído de recursos naturais, humanos e o direito de conviver e usufruir dos
benefícios da sociedade em que atua (MARTINS ET.AL., 2013, p.7).

As obras indicadas buscam atender as propostas das disciplinas, sendo que

estas, embora tenham baixa representatividade no todo, estão alinhadas ao perfil do

profissional egresso e este aos objetivos da IES.

O PPC da IES "V" apresenta informações sobre a região na qual está inserida e

considera que conforme cenário, muitas empresas não possuem pessoal qualificado para atuar

nas organizações. O documento considera ainda que o curso justificase pela necessidade de

Administradores qualificados para contribuir com o crescimento regional.

Prévia à apresentação dos objetivos, a Instituição aponta a necessidade de que

o Administrador não seja visto como um profissional especialista e que o seu campo de

atuação não seja restrito às grandes organizações. Estas considerações, juntamente com outros

apontamentos que iniciam o documento, são traduzidas no objetivo do curso conforme

definido pela IES: "Oferecer aos acadêmicos, formação integral na área de Administração,

qualificandoos para atuar no mercado de trabalho e no meio social de forma diferenciada,

compromissado com a contemporaneidade em que se insere” (IES V, 2017, p.17).

Nas considerações gerais a IES posicionase sobre o seu papel na formação de

um novo profissional:

Para a formação de um novo perfil profissional é fundamental oferecer elementos
que conduzam a uma atuação consciente, primeiro no sentido da transformação da
pessoa e depois a manifestação de uma consciência crítica e criativa no sentido do
novo profissional descobrir caminhos de atuação, com vistas a construção de um
mundo mais justo e mais saudável (IES V, 2017, p. 12).



116

Uma das políticas de ensino da Instituição propõe propiciar ao profissional em

formação "a criatividade e a formação de competências e habilidades, preparando pessoas

reflexivas, capacitadas ao trabalho interdisciplinar e coletivo" (IES V, 2017, p. 13).

O perfil do futuro Administrador é abordado considerando três momentos do

processo formativo: ingressante (1° e 2° semestres), intermediário I (3° e 4° semestres),

intermediário II (5°, 6° e 7° semestres) e egresso (8° semestre). Para cada uma destas etapas é

traçado o perfil desejado para o Administrador em formação, servindo de apoio para tais

definições a contextualização da região, com foco no atendimento das necessidades por ela

demandadas.

O perfil do egresso pressupõe um

Bacharel, com sólida formação conceitual, capaz de exercer sua atividade
profissional de forma crítica, transformadora e empreendedora com conhecimentos
teóricos e práticos na área administrativa atuando no desenvolvimento, implantação
e implementação de rotinas administrativas (planejamento, organização, direção,
liderança e controle); Profissional consciente de seu papel na sociedade em relação à
geração de emprego e renda; Comprometido com as questões sociais e ambientais,
atuando de maneira ética (IES V, 2017, p. 20).

Os componentes curriculares, foram construídos considerando a integração

entre as disciplinas, com base nos princípios em formar um profissional crítico, reflexivo e

ético com compromisso social e ambiental, além de conceber a ciência e tecnologia como

processos históricos relacionandoos a sociedade e mantendo compromisso com o

desenvolvimento da equipe de colaboradores da organização.

O período de formação é permeado por 47 disciplinas distribuídas ao longo dos

oito semestres propostos para conceber um novo Administrador. A proposta para cada

disciplina apresenta uma ementa seguida de bibliografia básica e complementar.

As disciplinas selecionadas contemplam uma formação que considera aspectos

que vão além da restrita gestão de negócios, abarcando perspectivas que ampliam a visão do

profissional em formação, de forma que ele possa harmonizar os interesses da organização em

que atua aos interesses da comunidade na qual a organização está inserida. É possível

verificar a abordagem de temas que envolvem questões sociais para além de disciplinas

concebidas para tal, como por exemplo a Filosofia, Sociologia ou Ética e Responsabilidade

Social.

As disciplinas aplicadas também contemplam aspectos que envolvem questões

sociais e também políticas e culturais. A proposta para estas disciplinas amplia a concepção

do papel do Administrador para a organização e suas consequências e/ou contribuições para a



117

comunidade.

Disciplinas que envolvem as questões financeiras da organização, por exemplo,

podem contribuir para além do exclusivo gerenciamento das finanças empresariais, sendo

possível a utilização deste conhecimento como auxílio para o gestor nas tomadas de decisão

que abrangem aspectos sociais, políticos e culturais.

Contemplar na formação do Administrador uma disciplina que pretende

estudar a realidade contemporânea, nos dá mostras do quanto este profissional precisa estar

contextualizado sobre esta realidade da qual a organização é parte ativa.

A construção do planejamento estratégico, conhecimento de suma importância

ao profissional da Administração, admite que esta elaboração seja efetivada sem a

desconsideração do social e ambiental, questões que são também de sua responsabilidade.

Considerando somente os títulos da bibliografia apontada pela Instituição,

observase de maneira clara que a maioria dos livros que possibilitam a ampliação da visão do

futuro Administrador para as questões sociais, estão alocados no conjunto da bibliografia

complementar, não sendo portanto básico e por isso fundamental à determina a disciplina.

Esta distinção ,do que seja básico ou complementar, é promovida pelas

próprias DCN ao considerar no Item IV do artigo 5° o conteúdo para formação complementar:

"estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do

formando". Facultar a abordagem de temas transversais e interdisciplinares pode ser um dos

fios condutores que fazem da Administração uma formação que se apóia fortemente no

tecnicismo.

Das obras selecionadas, destacase a frequência de seis títulos na maioria das

disciplinas destacadas conforme relacionadas abaixo.

1. BUFFA, Ester. Educação e cidadania: quem educa o cidadão. São Paulo:

Cortez, 2002.

2. CASCINO, Fabio. Educação ambiental: princípios, história, formação de

professores. 3.ed.São Paulo: Senac, 2003.

3. DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed.

São Paulo: Gaia, 2013.

4. DIMENSTEIN, Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no

Brasil. São Paulo: Companhia das letras, 1996.

5. FESTER, Antonio Carlos Ribeiro. Direitos humanos: um debate necessário.

São Paulo: Brasiliense, 1989.

6. MOURA, Laercio Dias de. Construindo a cidadania. São Paulo: Makron
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Books, 1995.

Esta frequência pressupõe que tais obras são mecanismos que permitem o

estabelecimento e exercício da interdisciplinaridade.

Foram realizadas consultas a três destas obras para buscar a aderência do seu

conteúdo à proposta da disciplina.

A obra de Cascino, fruto de sua dissertação de mestrado, traz a questão da

educação ambiental como um dos elementos para uma formação fundamentada na

interdisciplinaridade. Em nota, o editor deste livro, traz a importância de que o conhecimento

seja considerado para além das relações de poder e apresenta a obra de Cascino como um

contraste a este cenário.

A obra "Educação e Cidadania: quem educa o cidadão" embora seja

apresentada pela IES como sendo sua autora Ester Buffa, é um livro que reúne o texto de três

autores, sendo Buffa um deles, acompanhada de Miguel Arroyo e Paolo Nosela. Os textos

trazem temas em que a educação e a cidadania são os aspectos principais.

Gilberto Dimenstein em "Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil"

apresenta as violações aos direitos humanos ocorridas em diferentes épocas, entre elas a da

Ditadura Militar e reflete sobre o quanto estas violações persistem, talvez não mais sob a

alçada do Estado, mas com a concordância deste por meio da omissão.

As obras alocadas como bibliografia básica são, com base no título, conteúdos

técnicos voltados às disciplinas da qual fazem parte. Este viés, como já apontado em diversos

momentos deste estudo, é de extrema importância para formação profissional, a execução do

trabalho do Administrador é dependente de tais conhecimentos.

Esta questão técnica, profissional, exige ser permeada pela reflexão de qual

seja a contribuição deste profissional para comunidade e como o exercício da sua profissão se

enquadra para esta contribuição. A IES considera que o seu papel na formação de um novo

profissional, perpassa a transformação do indivíduo.

O objetivo do curso desvela o sentido deste profissional, ao pretender que ele

possa atuar no mercado de trabalho e no meio social. Talvez esta distinção sequer precisasse

ser feita se o mercado de trabalho considerasse o viés social como parte implicita do seu

contexto. A separação cirúrgica entre o mercado de trabalho e o contexto do qual ele é parte

permite tal distinção e ainda a estimula.

O mesmo ocorre com o perfil traçado para o egresso, em que são articuladas

suas funções profissionais ao seu papel de cidadão pertencente à comunidade.

Os componentes curriculares foram elaborados visando a formação de um
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profissional crítico, reflexivo, ético e compromissado ambiental e socialmente, o que está

refletido nas ementas de cada disciplina. Este foco acaba distorcido ao relegar as leituras que

contribuem para este aspecto, à " Bibliografia complementar", e sendo complementar acaba

por não ser exigida, servindo apenas àqueles que anseiam por tais temas.

O documento da IES "W" inicia com a história da Instituição, relacionando sua

participação no contexto regional.

Ao tratar do contexto, são apresentadas algumas das âncoras da economia

regional, em que assinalamos a produção agrícola de determinadas culturas, que são

beneficiadas pelo solo e pelo clima, a agroindústria, sendo esta região a maior produtora

mundial de açúcar e álcool, além de outras indústrias que também merecem distinção como a

calçadista e a metalmecânica por exemplo.

A Instituição relata também que a região apresentase como um dos principais

núcleos na geração de tecnologia e no desenvolvimento de mão de obra qualificada para as

demais regiões do país, o que traz a baila o papel das IES alocadas nesta localidade.

A vocação da Instituição preza pela

formação integral do educando, para o exercício da cidadania e sua profissão
valorizando a formação humanística, habilitando profissionais para compreensão
social, política, econômica e cultural num mundo globalizado e um mercado de
trabalho dinâmico, sujeito a rápidas transformações tecnológicas e estruturais,
características do cenário mundial (IES W, p.42018, p. 4).

Em relação ao objetivo do curso de Administração, é possível destacar

exatamente o mesmo texto utilizado para tratar da missão da Instituição, sendo acrescida a

ética como ferramenta para desenvolvimento dos valores destacados.

É possível verificar ainda a atenção em preparar um profissional que esteja

alinhado as demandas da região, entre elas a profissionalização de empresas familiares.

O curso de Administração, propõese a atender de modo efetivo às necessidades de
mercado da região, que se caracteriza como polo de atração das atividades
comerciais, industriais e voltadas ao agronegócio, e de prestação de serviços, cuja
área de influência extrapola os limites da própria região de governo, para outras
localidades vizinhas (IES W, 2018, p. 14).

Ainda em relação ao atendimento regional, mas também ampliando o escopo

de atuação do Administrador que será formado, o documento acrescenta:

Diante do contexto regional, nacional e internacional no qual se insere o
Administrador a ser formado, o projeto pedagógico do curso de Administração, em
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sua formatação atual, justificase pela necessidade de formar um profissional que
atenda às tendências de profissionalização das empresas familiares, constância da
adequação da organização ao contexto global através da realização de mudanças
organizacionais, maior amplitude da ideia de resultado organizacional e maior
impacto da tecnologia nos resultados organizacionais (IES W, 2018, p. 14).

É realizada a contextualização em relação ao profissional da Administração,

para posteriormente apresentar o perfil que se espera do egresso. Este panorama em relação a

a região onde está localizada a IES, embora não seja tratado como escopo deste estudo, é um

dos itens preconizado pelas DCN em que deverão estar "objetivos gerais do curso,

contextualizados em relação às suas inserções institucional, política, geográfica e social"

(BRASIL, 2004, p.1).

Na contextualização, a IES aborda a questão da velocidade das mudanças, o

que demanda ao Administrador a competência para gerir mudanças, exigindo dele visão

sistêmica e criatividade para que possa tomar decisões considerando todas as partes

interessadas.

Neste contexto a IES apresenta também a importância de outras características

para este tomador de decisões:

A compreensão dos interesses das partes interessadas, a realização de considerações
éticas no processo de tomada de decisões, e não apenas considerações econômico
financeiras, e a análise dos impactos das decisões, entre outras, são características de
profissionais que enxergam o todo e as partes da organização e buscam garantir uma
maior compatibilidade entre os diferentes interesses e objetivos que permeiam a
organização moderna (IES, W, 2018, p 15).

Finalizada a contextualização, a IES apresenta o perfil almejado aos egressos

desta graduação:
O profissional do curso de Administração necessita uma boa formação cultural,
postura ética, sensibilidade e percepção aguda de todo o contexto em que se insere
sua atividade. Uma base sólida de formação administrativa e técnica, além da
sociabilidade, comunicabilidade, iniciativa e postura empreendedora (IES W, 2018,
p 15).

O objetivo proposto para o curso de Administração, não se estende na

descrição do profissional egresso. A cidadania e formação humanística citadas nos objetivos,

não lograram espaço na descrição do Administrador que se pretende formar.

Em relação aos componentes curriculares, a IES informa que estes tem por

base a interdisciplinaridade horizontal com a coordenação das disciplinas ao longo dos

sementres e a interdisciplinaridade vertical com a sistematização das disciplinas dentro de

cada semestre, sendo que as metodologias de aprendizagem acompanham tais fundamentos. A
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matriz curricular é composta por 52 disciplinas divididas em 08 semestres.

As propostas da Instituição registradas nas disciplinas não contemplam alguns

aspectos considerados nos objetivos do curso e no perfil delineado para o egresso.

Resgatando parte de ambos aspectos temos primeiramente no objetivo a

pretensão em formar um profissional apto a exercer a cidadania, assim como o entendimento

de questões sociais, políticas e econômicas, por meio de uma formação humanística. Poucas

disciplinas contribuem com esta proposta.

O perfil do egresso considera uma formação técnica, primordial para

desenvolvimento das atividades profissionais e também aborda aspectos culturais e éticos para

o Administrador, com a importância da visão sistêmica para percepção do contexto em que a

organização está inserida.

As disciplinas que compõe a matriz curricular não contemplam de maneira

efetiva a formação humana proposta tanto nos objetivos do curso quanto no perfil do egresso.

As ementas contém aspectos essencialmente técnicos, desconsiderando por exemplo a

abordagem da ética e cidadania no contexto da formação.

As poucas disciplinas que tratam dos assuntos, o fazem de maneira superficial,

impedindo que exista a interdisciplinaridade vertical e horizontal propostas, uma vez que os

conteúdos acabam por não agregar valor às disciplinas técnicas.

Entre as propostas que pretendem formar um profissional que atenda às

questões sociais, destacase no primeiro período a disciplina "Evolução das ideias sociais" que

considera a abordagem da cidadania e da ética, sendo o segundo aspecto também apresentado

na disciplina " Administração de recursos humanos II". A responsabilidade social é tratada de

forma restrita em duas disciplinas, o que também ocorre com a questão ambiental.

A leitura dos componentes curriculares resulta na formação de um profissional

essencialmente técnico, restrito as atividades que serão desenvolvidas na profissão, mas sem

considerar o contexto e os impactos das decisões que são tomadas diariamente pelo

Administrador.

A bibliografia que acompanha a ementa, apresenta títulos que pretendem

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.

A obra de Bauman traz questionamentos em relação aos impactos da

globalização no tempo e espaço, permitindo assim uma reflexão deste fenômeno que assola a

todos, tenhamos ou não consciência dele. De acordo com o que traz a introdução,

Este livro é uma tentativa de mostrar que no fenômeno da globalização há mais
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coisas do que pode o olho apreender; revelando as raízes e conseqüências sociais do
processo globalizador, ele tentará dissipar um pouco da névoa que cerca esse termo
que pretende trazer clareza à condição humana atual (BAUMAN, 1999, p. 7).

O texto poderá auxiliar o futuro Administrador na contextualização do universo

em que irá atuar, uma vez que o seu campo de trabalho, as organizações, são intimamente

influenciadas pelos movimentos provocados pela globalização.

Robbins (2002) por sua vez, entende que a globalização não é assunto que

mereça exclusividade, pois o assunto Administração é global, devendo portanto ser tratado de

forma intrínseca ao longo do livro. A mesma condição é adotada pelo autor em relação aos

assunaos ética, diversidade e qualidade.

Os Mitos Organizacionais de Ziemer trabalham as organizações neste contexto

globalizado e o ser humano que é parte de ambos cenários: da organização e da globalização.

Nas palavras de Malvezzi, que assina o prefácio desta obra,

O conteúdo deste livro [...] ajuda na descoberta dos caminhos para o reconhecimento
do lado invisível das organizações. Analisando os mitos e relacionandoos com
processos tão importantes nesta fase de globalização do trabalho, como é o caso das
mudanças organizacionais na direção do trabalho autônomo e autoregulado, o texto
reforça a concepção da empresa constituída por sujeitos que controlam seu
desempenho e não como recursos adaptáveis a tarefas racionalmente programadas e
a eles impostas. É um texto com clara potencialidade para ajudar a psicologia
organizacional a rever seus métodos e conteúdos, em sua aliança estratégica com a
Administração (ZIEMER, 1996, p. 9).

Gilberto Dimenstein traz reflexão sobre o papel do jovem em relação a

cidadania, o que é oportuno para o ambiente universitário, em que os jovens são maioria. Esta

reflexão permitirá construir uma das faces do futuro Administrador, profissional que deverá

olhar de maneira sistêmica para a organização e o seu entorno. Pensar a cidadania é pensar a

organização e também o que a cerca, pois "os problemas não são isolados: existe uma rede

ligando o assassinato de crianças, a violência nas ruas, a crise do ensino superior e o mercado

de trabalho" (DIMENSTEIN, 1994, p. 9).

Construindo o futuro: responsabilidade social com gestão de qualidade, é a

reunião de textos de orientandos que buscam despertar questionamentos em relação ao papel

do indivíduo em relação a sociedade, sendo também uma oportunidade para que o jovem

reflita sobre o seu papel enquanto estudante e o seu futuro compromisso como profissional

indissociável à condição de ser humano. De acordo com o prefácio da obra

[...] externaliza o reconhecimento da importância do ser humano nas organizações e
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do quanto se tem e se deve realizar para que as pessoas cresçam e se transformem
em agentes ativos de difusão de novas práticas, mais cooperativas e sociais, sem
perder de vista os interesses financeiros e mercadológicos das empresas
(MARASEA e PIMENTEL, 2005).

O conjunto de objetivos, perfil do egresso e matriz curricular desta IES, não

contribuem de maneira concreta para formação do Administração sob um viés social, pois

embora os objetivos juntamente com o perfil do egresso tragam aspectos da cidadania,

compreensão social e formação humanística, com o contexto regional como moldura, não é

possível verificar tais termos ou posicionamentos permeando de maneira expressiva a matriz

curricular com suas ementas e bibliografia.

O projeto da IES "B1" tem início com a contextualização da cidade em que a

IES está instalada, assim como da região a que pertence, trazendo informações sobre a

economia, o mercado de trabalho e as contribuições da Instituição na formação de nível

superior.

Os objetivos da Instituição são apresentados tendo por base a Lei 9.394/96 que

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, "inspirada na liberdade e nos ideais de

solidariedade humana, no pleno desenvolvimento do educando, no seu preparo para o

exercício da cidadania e na orientação para o trabalho [...]" (IES B1, 2005, p. 12).

Os objetivos do curso seguem alinhados ao objetivo da IES, prezando por uma

preparação técnica que não desconsidera a relevância da formação humana por meio de

abordagens sociais, ambientais e éticas, permitindo assim a construção de um cidadão crítico

e com capacidade de desenvolver suas atividades de forma interdisciplinar. Estes aspectos

estão atrelados a realidade da região a que pertence a Instituição:

A relevância social pautou toda a conformação do curso na medida em que se
contemplou a realidade do mercado de trabalho, as necessidades do
desenvolvimento local e regional. O projeto está estruturado nos princípios gerais
que conduzam a uma formação calcada no estudo da realidade brasileira, sem
descuidar de uma sólida formação teórica e instrumental; ao aluno procurase
transmitir o senso ético de responsabilidade social norteador do exercício futuro de
sua profissão (IES B1, 2005, p. 17).

O perfil do profissional que pretendese formar é aderente ao que a IES

apresenta em relação aos seus objetivos gerais e aos objetivos do curso, ao priorizar por um

Administrador tecnicamente competente e também inquieto em relação às questões

humanísticas.

Os componentes curriculares por sua vez, não atendem ao mesmo alinhamento

observado nas demais questões, em que está pactuado um processo de formação que atenda ao
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técnico e ao humano.

É relevante que se registre que a adoção da estrutura curricular pela IES não é

rígida, mas que deve ser considerada de acordo com o contexto:

O currículo proposto, contudo, não é uma obra acabada e intocável. É um
instrumento dinâmico, vivo, que acompanhará e, até mesmo, se antecipará às
mudanças organizacionais, aos avanços tecnológicos, às mudanças dos perfis de
mercado e do profissional, atento aos movimentos sociais e econômicos, regionais,
nacionais e internacionais (IES B1, 2005, p. 21).

A estrutura curricular é composta por 66 disciplinas, sendo 03 eletivas,

aplicadas ao longo de oito semestres, com carga horária total de 3.200 horas. As atividades

complementares e de estágio estão contempladas também ao longo dos oito semestres, com

200 e 320 horas respectivamente, acrescendo 520 horas à carga horária das disciplinas,

encerrando assim com total de 3.720 horas para formação do Administrador.

Embora apresente nos textos dos objetivos da Instituição, do curso e do perfil

do profissional egresso, características que revelam uma formação humanística, as disciplinas

construídas para este processo, pouco aderem ao que se pretende.

Ao longo do documento, o tema interdisciplinaridade é abordado em seis

momentos, mas não possui representação na estrutura curricular. Temas como ética,

responsabilidade social, meio ambiente, são tratados em poucas disciplinas, por vezes

específicas como "Filosofia e ética profissional" ou "Gestão ambiental", fazendo com que não

tenham prática relação às atividades que são desenvolvidas pelo Administrador.

A proposta de estágio, com atividades previstas para os 5°, 6°, 7° e 8°

semestres, contempla somente na última etapa os temas responsabilidade social e meio

ambiente, sendo as demais etapas dedicadas de maneira restrita a temas técnicos, como

finanças, marketing e recursos humanos.

A bibliografia proposta para o processo formativo, também permite que seja

realizada parte da leitura do profissional que pretendese construir.

A disciplina "Gestão Ambiental" no 7° período apresenta títulos que vão ao

encontro do que está proposto na ementa, assim como os títulos propostos para "Filosofia,

Ética e Moral" no 2° período. O mesmo não ocorre com a disciplina "Administração de

Recursos Humanos II", proposta para o 4° período, pois a bibliografia, considerando os

títulos, nāo contém obras que tratem do assunto "Responsabilidade social das organizações"

como apontado na ementa.

Foram consultadas quatro obras da bibliografia proposta, sendo duas da
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bibliografia básica e duas da bibliografia complementar.

A obra de Moreira (1999), indicada como bibliografia básica, se propõe na

introdução à ser um sinal para pessoas, que de alguma forma interagem com o mundo dos

negócios, entre eles o Administrador, no sentido de prepararálos para realidade em que a

ética se apresenta como prática indispensável à qualquer organização.

Ainda na bibliografia básica, não tivemos acesso a 1ª edição da obra de

Tachizawa indicada, mas somente a 3ª edição (revista e ampliada), publicada três anos após a

1ª edição. A apresentação e prefácio não fazem menção ao que tenha sido revisto e ampliado

nesta 3ª edição, portanto será evidenciado o que traz esta edição.

A apresentação traz as mudanças ocorridas e que ainda estão neste movimento,

que nos trouxeram a um contexto em que não mais se faz negócios sem considerar os aspectos

ambientais e sociais, o que exige um modo de gestão e consequentemente um gestor, nestes

mesmos moldes. O capítulo quatro especificamente intitulado "Responsabilidade social e

ambiental nas organizações" trata de temas como o exercício da cidadania e balanço social.

Na bibliografia tida como complemento, foi realizada pesquisa à obra de

Agostinho Borges de Freitas, sendo que não foi encontrada a edição datada do ano de 1992,

conforme indicado na bibliografia. Conforme pesquisas, a 2ª e última edição desta obra é

datada do ano de 1991. Tivemos acesso a 1ª edição, datada do ano de 1988 e a utilizamos para

obter um panorama sobre o que trata o título.

O prefácio, assinado pelo próprio autor, tem início informando parecer ser

"questionável a formação profissional que os alunos do Curso de Administração de Empresas

recebem em grande parte das escolas superiores do Brasil (FREITAS, 1988, p. 12)", isto há

mais de 30 anos. Segundo o autor este questionamento se origina na insistência em construir

essencialmente profissionais técnicos e alerta que o trabalho do Administrador envolve

questões não só técnicas mas também humanas.

Economia, espaço e globalização: na aurora do século XXI, de Benko (1999),

traz a apresentação assinada por Milton Santos, referência em estudos geográficos com temas

como globalização e urbanização.

O autor assevera que a obra de Benko oferece um "ponto de partida para

compreensão, ao mesmo tempo, do processo de globalização e do seu impacto sobre o

território (BENKO, 1999, p. 9)" inclusive com as peculiaridades regionais. A obra serve de

apoio para o entendimento dos impactos da globalização na perspectiva global e local, sendo

de grande relevância para que o estudante apreenda como isto pode ser contextualizado na

região em que irá atuar.
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A proposta apresentada pelos objetivos e perfil do egresso, representam uma

equilibrada formação, mas esta não se concretiza no que é ofertado ao graduando conforme

ementas e bibliografia. Embora se tenha ementas que buscam tal equilíbrio, assim como parte

da bibliografia, é receoso afirmar que tratase de uma formação técnica, mas também

humanística.

5.6.2 DA PERSPECTIVA DOS COORDENADORES

A realização das entrevistas foi prevista como instrumento complementar à

análise dos PPC's. Conforme já especificado, diferente do que fora pretendido, foram

realizadas entrevistas com coordenadores de duas IES e aplicações de questionário com

outros duas IES, tendo por base o mesmo roteiro.

A dificuldade de aceso aos coordenadores para realização da pesquisa, ficou

refletida no resultado das duas entrevistas realizadas, mas principalmente nos dois

questionários preenchidos. As entrevistas permitiram que a pesquisadora conduzisse o assunto

para questões que trariam relevância para o estudo. Os questionários limitam tal condução. As

respostas recepcionadas são curtas, vagas e por vezes incondizentes com a questão

apresentada.

Na primeira entrevista, realizada com a IES "E", o entrevistado foi

contextualizado em relação a pesquisa e o objetivo da entrevista. Conforme autorizado pelo

respondente, a entrevista foi gravada.

A segunda entrevista, foi realizada com a coordenadora da IES "L" via

aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp  de texto e áudio.

As IES "F" e "X" participaram da pesquisa por meio de preenchimento do

Questionário.

O coordenador da IES "E", possui formação em Administração, Administração

hoteleira, Direito e Mestrado em Gestão empresarial. Atualmente ministra a disciplina de

Administração da produção e de Gestão do agronegócio no curso de Administração,

Princípios de economia, finanças e Administração no curso de Engenharia civil e a disciplina

de Gestão empresarial no curso de Sistemas de Informação.

O coordenador da IES "F" possui graduação em Administração e coordena os

cursos de Administração e Ciências contábeis. Ministra aulas nas disciplinas de
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Empreendedorismo, Gestão de pequenas empresas e Trabalho de conclusão de curso.

A coordenadora da IES "L" é graduada em Ciências contábeis e ministra as

disciplinas de Contabilidade básica, Controladoria e Orçamento, Contabilidade geral e

Contabilidade de custos no curso de Administração.

O coordenador da IES "X" possui formação em Administração e Matemática

aplicada a negócios e ministra aulas na disciplina de Finanças, do curso de Administração.

Ao ser questionado sobre algum aspecto que não seja essencialmente técnico

na formação do Administrador nas disciplinas que ministra, o coordenador da IES "E",

considera que em todas as disciplinas que ministra existe uma visão não somente técnica e

afirma que "o Administrador que tem uma formação exclusivamente técnica, ele não é um

Administrador". Esta mesma perspectiva é compartilhada pelo coordenador da IES "X", ao

considerar que deve haver um "olhar crítico aos números e considerar o contexto da

empresa, cenário regional, momento econômico e político", assim como do coordenador da

IES "F" que aponta a necessidade do desenvolvimento de competências comportamentais.

Todos os coordenadores afirmaram ser conhecedores das DCN para a formação

em Administração. O coordenador da IES "E" declara que dizer se as DCN atendem ou não a

necessidade de formação do Administrador, depende da interpretação que se dá ao

documento, mas afirma que elas não atendem a necessidade de formação ampla do

Administrador. A coordenadora da IES "L" aponta que o direcionamento das DCN é

essencialmente técnico e que não atende a necessidade de formação do Administrador pois

existe uma deficiência em relação a elementos que interferem na tomada de decisão e

exemplifica com a questão tributária. Ao ser questionada sobre algum outro aspecto, a

coordenadora exemplifica com o déficit na questão de gestão e liderança. O coordenador da

IES "X" considera que as DCN não são adequadas para formação do Administrador e

assevera que "o documento é defesado, mal redigido, as competências e habilidades são

vagas e redundantes". Com diferente perspectiva, o coordenador da IES "F" considera que as

DCN ainda são adequadas e que é possível contemplar neste documento uma perspectiva

social além de compreender "a perspectiva de acúmulo de capital intelectual e

comportamental".

Ao ser questionado sobre possíveis mudanças para as DCN, o coordenador da

IES "E" considera as diretrizes muito rígidas e aponta que esta inflexibilidade impede um

trabalho inovador para as disciplinas e acrescenta: "Então eu acho que precisa sim de uma

mudança, precisa de uma atualização, precisa de visão mais moderna, não só sobre a

Administração, mas sobre cursos que são mais, mais antigos, mais tradicionais, exatamente.
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Eu acho que a gente precisa começar a pensar assim, nesta atualização." O coordenador da

IES "X" aponta a necessidade de que sejam revistas as competências, habilidades e o perfil do

egresso, de forma que sejam mais objetivos e condizentes com a atualidade.

Todo os coordenadores participaram do processo de criação e/ou atualização

dos projetos das suas instituições. O coordenador da IES "X" informou que o projeto é

atualizado a cada dois anos com revisão das matrizes, bibliografia e métodos de avaliação. O

coordenador da IES "E" coloca que as atualizações ocorrem a cada recredenciamento, quando

é realizada uma análise para verificar a necessidade de mudança na grade e considera que

quatro anos é um período longo para se pensar em uma atualização, pois as mudanças

acontecem de forma rápida e o que o graduando aprendeu no 1º semestre da formação, pode

não mais ser condizente com o mercado em que se insere como o término do curso. A

coordenadora da IES "L" observa que o fato do PPC desta instituição ser nacional, traz

dificuldade no desenvolvimento das disciplinas e que a questão social e outras deficiências

identificadas no projeto são trabalhadas por meio de atividades complementares. O

coordenador da IES "F" declara que a última atualização ocorreu no ano de 2014 com a

inserção de disciplinas impostas legalmente.

Sobre o questionamento em relação ao PPC atender a necessidade da região

onde está localizada a IES, a coordenadora da IES "L", que informou ser o projeto o

documento nacional desta instituição, declara que atende de forma parcial e que o

preenchimento desta lacuna é realizado por meio das atividades complementares. O

coordenador da IES "E" considera que as instituições que trabalham nacionalmente, tem uma

visão mais generalista e completa: "Nós que somos instituições mais regionais, nós temos

talvez esta obrigação social de abordar o que acontece na nossa região, porque é muito

difícil a gente receber aluno de muito longe daqui, nosso foco são os alunos da região e a

gente não pode deixar de entender que muitos deles, eles já trabalham em empresas

familiares, eles já tem uma atividade nessa região e é interessante capacitálos pra que eles

continuem exercendo a atividade deles mas com conhecimento muito maior". Os

coordenadores das IES "F" e "X" declararam que os projetos atendem a necessidade da

região.

Sobre a cidadania os coordenadores das instituições "L", "F" e "X" declararam

que o processo formativo contribui para formação de cidadãos.

Capacidade técnica, aliada a competências e habilidades interpessoais são os

critérios de qualidade na formação do Administrador, apontados pelo coordenador da IES

"X". A coordenadora da IES "L" aponta "Saber ouvir, saber liderar, saber avaliar a
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capacidade financeira, humana e principalmente a carga de tributos da empresa é

extremamente importante e por fim que ele tenha um discernimento de saber que ele não pode

deixar com que as pessoas participem de treinamento e ele também não deixe de participar

de treinamentos e educação continuada. O Administrador que não tem educação continuada

ele sempre está fadado ao insucesso, pra mim é óbvio isto." Enquanto o coordenador da IES

"F" especifica: "a) Formação baseada na captação e interpretação da realidade, proposição

de ações e intervenção na realidade; b) Sensibilidade às questões emergentes da área

profissional, do ensino e do entorno social; c) Articulação entre ensino, pesquisa e extensão."

Ao serem questionados sobre quais critérios definem a qualidade na formação

do Administrador os coordenadores apresentaram em sua maioria, elementos que representam

eficiência e eficácia, o que atende ao critério técnico.

Palavras e seus sinônimos se repetem na questão sobre a expectativa do

estudante: ansiedade, intolerância, imediatismo. A coordenadora da IES "L" aponta que

coordena outros três cursos e que os estudantes do curso de Administração são os que

ingressam com a expectativa mais alta: "O estudante de Administração entra com a visão de

que ele já vai sair administrando e sendo o chefe de uma grande empresa, ele tem uma

expectativa muito alta em relação ao curso." O coordenador da instituição "E" compartilha

desta visão: "O que eu tenho percebido é que os alunos de uma forma geral eles são muito

imediatistas, então eles querem se formar e virarem diretor de uma grande empresa. Eles não

tem a paciente de galgar os cargos até chegar a diretor." O coordenador da instituição "F"

traz a expectativa do mercado e a sua visão em relação a questão, e não a dos estudantes,

como foi solicitado.

A questão final interpela os coordenadores acerca do posicionamento do

Administrador, se mais voltado ao social ou ao capital. Seguem as respostas.

IES "E": Eu acho que há uma tendência hoje de uma preocupação social sim,

mas o capital não deixa de ser tão importante. [...] Então eu acho que o lado social é muito

importante sim, mas no geral o capital ainda prevalece.

IES "F": É um profissional mais voltado para o capital. São raras as vezes que

vejo o profissional buscar campo de trabalho na área eminentemente social.

IES "L": "Olha a formação hoje ela está deixando a desejar das duas formas,

tanto do capital quando do social. Da forma que tem as diretrizes hoje está deixando a

desejar das duas formas, mas eu entendo que ainda é mais para o capital."

IES "X": "Misto, diria que 50% para cada parte."

A amostra constituída não é irrelevante. Sua construção nos permitiu explorar
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de maneira geral o campo de coordenação dos cursos de Administração da região recortada e

ter uma percepção do envolvimento com a comunidade. As dificuldades enfrentadas

encorajaram para que o tema seja aprofundado em estudo futuro.

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fava (2003) nos convida ao processo de desaprender como forma de ir além

das verdades absolutas, rumo à construção de um novo conhecimento. Atendendo ao convite,

nos propusemos a investigar aspectos da formação do Administrador, no contexto atual, com

os objetivos de contribuir para ampliação do conhecimento em relação a educação superior,

para a discussão dos rumos da formação em Administração e para um possível

desenvolvimento de estratégias voltadas à cidadania na formação do Administrador.

Foram apresentadas as perspectivas das ênfases do capital e do social em

relação ao Administrador, bem como os benefícios quando ambas são consideradas. Alguns

autores trazem esta compreensão e defendem a importância do equilíbrio ao considerar os

dois aspectos.

A formação do Administrador foi tratada no contexto do ensino superior

brasileiro, em que foi possível vislumbrar a trajetória da Administração em termos

acadêmicos e profissionais. Esta visão permitiu entender a influência de concepções

capitalistas na origem da figura do Administrador, bem como na sua trajetória ao longo do

tempo.

O estudo das legislações que implicam no Administrador e/ou na

Administração auxiliou no preenchimento de lacunas para entendimento do que vivemos hoje

em relação ao profissional e a profissão.

A mudança do formato de currículo mínimo para matriz curricular, revela

poucas alterações na prática. Isto fica claro quando comparamos o primeiro currículo mínimo,

datado do ano de 1966, com as matrizes curriculares que foram consultadas. As disciplinas

propostas nas matrizes de hoje, apontam basicamente o desdobramento do currículo mínimo

de ontem.

Pinsky (2001) nos fala de uma inquietude, Demo (1995) traz a crítica, o gesto

contestatório e a conscientização, Covre (2002) contribui com a importância da reivindicação,
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Mintzberg (2007) coopera trazendo justamente a magnitude das relações cooperativas e fala

de seres humanos comprometidos, questões que fazem parte das organizações, que segundo o

autor são comunidades. Teixeira, Salomão e Teixeira (2011) argumentam sobre o papel desta

ciência para o gerenciamento da vida no planeta.

O referencial teórico demonstra que o Administrador não é uma figura voltada

exclusivamente ao capital.

Os dados empíricos indicam que os objetivos do curso e o perfil do egresso

foram desenvolvidos para formação de um Administrador ético e cidadão. As matrizes

curriculares propostas para esta formação, bem como a perspectiva dos coordenadores, não

estão alinhadas a este traçado. O profissional equilibrado em termos de ênfase no capital ou

no social, está presente nos textos dos objetivos e do egresso, mas não se desdobram nas

matrizes e na fala dos coordenadores.

A matriz representa a prática do que está proposto no PPC, ela representa o elo

entre o PPC e o aspirante a Administrador, e o que temos são matrizes que enfatizam uma

formação ainda voltada com ênfase a gestão do capital, acompanhada por poucas e pequenas

porções de elementos capazes de construir um profissional como aquele descrito nos perfis de

egressos, o que termina por graduar um Administrador como aquele apontado por Santos

(2001), ou seja, com uma funcionalidade instrumental exacerbada.

Os dados do MEC apontam que no Brasil 23% dos cursos de Administração

existentes no país estão localizados no estado de São Paulo. A Região Intermediária de

Ribeirão Preto contribui com 7% desta capacidade, formando profissionais da Administração

para atuarem na própria região e no restante do país.

Os resultados do Indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) para esta

região, apontam que 60% dos municípios estão nos grupos "em transicão", "desiguais" e

"vulneráveis". Diante deste cenário e da finalidade do ensino superior em contribuir com o

conhecimento para solução de problemas da região e da comunidade conforme redação dada

pela LDB, ações podem e devem ser empreendidas para que se alcance o máximo de

municípios nos grupos "dinâmicos" e "equitativos". Formar o Administrador para

entendimento desta realidade, o que considera um processo formativo baseado também em

aspectos sociais, poderá contribuir para que melhorias sejam empregadas por meio de uma

Administração social e cidadã, nos mais diversos campos em que esta disciplina pode ser

aplicada.

Ao contemplar a importante face social da Administração e do Administrador é

possível alçar as contribuições destes para a cidadania, por meio de uma formação em que os
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elementos necessários sejam abordados e plenamente desenvolvidos, o que conduz não

somente a um profissional dotado de cidadania mas também para cidadania, ao envolver e

auxiliar no despertar e desenvolvimento dos que estão a sua volta.

Os argumentos levantados neste estudo revelam o quanto o Administrador

pode contribuir para a cidadania, desde que seja dotado para tal, o que demanda reflexão em

relação à distorção do que seja a Administração e o uso do processo formativo para uma

preparação em que o viés social seja vigorosamente considerado.

Consideramos que o estudo tenha contribuído para ampliar a compreensão do

papel do Administrador na sociedade e do quanto o processo formativo é essencial para

construção de um profissional que seja tecnicamente competente, mas que também entenda os

impactos das suas decisões para o seu entorno, bem como da sua capacidade de intervir para o

desenvolvimento social e para construção/manutenção da cidadania.

Esperamos que o estudo desperte nas IES a intenção para que os PPC's sejam

reavaliados, com vistas a construir uma matriz curricular que alcance os objetivos propostos

para o curso de Administração e o perfil desenhado para o egresso.

Ansiamos para que a pesquisa tenha gerado espaço, mesmo que pequeno, para

que seja possível ampliar as amostras tanto dos projetos quanto das entrevistas e que seja

possível avançar na pesquisa para entender como os PPC's são colocados em prática na sala

de aula, na perspectiva tanto dos docentes quanto dos discentes.

O desenvolvimento do trabalho promoveu a construção de respostas às

perguntas iniciais, mas também possibilitou a percepção de tantos outros questionamentos,

que esperamos, se tornem objeto de novas investigações.

Mintzberg (2007, p.23) contribui para finalizarmos ao argumentar que "Só

quando entendermos que as empresas trabalham como comunidades para chegar à grandeza, e

que as sociedades combinam necessidades sociais e econômicas para atingir o equilíbrio, é

que começaremos a sair do abismo em que caímos".
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APÊNDICE A  MATRIZ CURRICULAR, EMENTAS E BIBLIOGRAFIA3

DOS PROJETOS ANALISADOS

Matr iz cur r icular IES "E"

Matr iz cur r icular IES " J"

3 As obras estão apresentadas conforme PPC, o que pode, em alguns casos, trazer divergências em relação às
consultas realizadas.
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Matr iz cur r icular IES "O"

Bibliografia IES "O"
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APÊNDICE B  LIMITAÇÕES À REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

Os contatos para agendamento das entrevistas foram realizados via telefone e

via email. O primeiro contato foi realizado no dia 03/02/2020 sendo a primeira entrevista

realizada no dia 14/02/2020 com o coordenador da IES "E".

Em contato telefônico com a IES "G" no dia 13/02/2020, foi solicitado o

encaminhamento do roteiro via email, pois de acordo com o coordenador o início do

semestre apresentase com muitas atividades o que impossibilitaria a realização da entrevista.

Desta forma o envio foi realizado no dia 20/02/2020, uma vez que foram identificadas

necessidades de ajustes no roteiro após realização da primeira entrevista com a inclusão de

três questões (4, 11 e 12) . Não obtivemos retorno desta instituição.

Ainda no dia 13/02/2020 foi realizado o primeiro contato com o coordenador

da IES "H" e mantivemos contato posterior via aplicativo de mensagens "whatsapp", sendo

que devido às mensagens sem retorno nos dias 19 e 20/02/2020, sugeri o envio do formulário

via email, novamente não obtendo retorno. Mais uma tentativa foi efetivada no dia

28/02/2020 em que o coordenador foi questionado via aplicativo se ainda seria possível contar

com sua participação na pesquisa. Em resposta ele afirma que "sim pode, é que tá meio

corrido esses dias". Após concordância, agendamos para o dia 02/03/2020, data em que o

contato foi realizado via telefone e a entrevista iniciada. A primeira questão, em que se

pretende saber a formação do entrevistado, foi respondida, assim como a pergunta sobre a

função administrativa na instituição. Sobre as disciplinas ministradas, o respondente informa

que são muitas e que não seria possível detalhar. Ao ser questionado sobre aspectos não

técnicos destas disciplinas, o coordenador informa que são disciplinas essencialmente

técnicas. Ao ser abordado sobre o conhecimento em relação às DCN a ligação foi

interrompida e a tentativa de novo contato não foi atendida. O entrevistado informa via

whatsapp que estava na estrada, o que seria o motivo de queda da ligação. Não foram

realizadas novas tentativas de contato.

O coordenador da IES "K" respondeu via email no dia 18/02/2020,

informando que o roteiro havia sido encaminhado à coordenação geral e que não havendo

empecilhos a entrevista poderia ser agendada. No dia 03/03/2020 novo email foi enviado

questionando se havia retorno da coordenação geral para que a entrevista fosse realizada. Não

houve retorno ao questionamento.

No dia 10/02/2020 foi realizado envio de email à coordenação da IES "L". No

dia 11/02, obtivemos retorno positivo questionando sobre qual seria o melhor horário para
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realização da entrevista, em que foi sugerido o dia 13/02/2020 no período da manhã. Sem

retorno à sugestão, novo email foi encaminhado no dia 17/02/2020, data em a coordenadora

enviou o seu número de telefone para que a entrevista fosse realizada. A entrevista ocorreu no

dia 18/02/2020 por meio do aplicativoWhatsapp.

Em relação a IES "M", faculdade privada com fins lucrativos, foram realizadas

05 tentativas no dia 10/02, sendo que ao conseguir contato, um novo número para falar

diretamente na coordenação foi informado. Neste novo número, foram realizadas sete

tentativas sendo uma no dia 10/02, uma no dia 11/02, três tentativas no dia 12/02, mais duas

tentativas, sendo uma no dia 13/02 e outra no dia 14/02. No dia 18/02/2020 conseguimos

contato com a coordenadora, sendo que esta informou que a IES não possui turma formada

para a graduação em Administração, mas concordou em participar da entrevista. A

coordenadora optou por tomar nota do telefone da pesquisadora, para que o contato fosse

realizado em outro momento. Não recepcionamos retorno.

A IES "Q" foi consultada pela primeira vez via email no dia 10/02/2020. A

coordenação respondeu na mesma data questionando qual seria a forma de contato para

efetivação da entrevista: "Aentrevista é pessoalmente, por telefone ou vc tem um formulario?

Estou á disposição para ajudar." Desde este retorno, o contato foi mantido para que fosse

possível agendar a entrevista de acordo com a agenda do respondente, quando chegamos ao

agendamento para 05/03/2020 às 17h por meio do aplicativo skype. Por volta de 30 minutos

antes do horário agendado, foi, solicitado ao coordenador seu skype para efetivação do

contato. O retorno via email foi enviado às 18h 21m da mesma data com o pequeno texto que

segue: "Desculpe maria Angélica. Só consegui sair de uma reunião de coordenação agora.

Podemos tentar amanhã á tarde." Realizamos o envio de email no dia 09/03/2020 com o

telefone de contato da pesquisadora, para que fosse acionado caso o coordenador tivesse um

tempo livre ao longo do dia. Novamente foi reforçado que, caso fosse mais cômodo, as

respostas poderiam ser preenchidas diretamente no questionário. Não obtivemos retorno.

O mesmo resultado exaustivo para contato via telefone com a IES "M" foi

alcançado em relação a IES "S". Após obter o endereço eletrônico do coordenador, por meio

do contato com uma estudante da instituição, um email foi enviado no dia 26/02/2020, sendo

que não houve retorno da solicitação.

A IES "Z" (faculdade cuja natureza jurídica é sem fins lucrativos), consultada

para realização da entrevista, informou que não há turma formada para o curso de

Administração e que portanto não havia um coordenador que pudesse nos auxiliar para as

questões a serem respondidas, desta forma selecionamos a Instituição "F", com a mesma
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organização acadêmica (faculdade) e sem finalidade de lucro como natureza jurídica, para

aplicação da entrevista. O primeiro contato com a IES "F" foi realizada via telefone no dia

19/02/2020, momento em que o coordenador se colocou à disposição para responder às

questões desde que fosse diretamente no formulário. O email foi encaminhado em

20/02/2020 e o retorno não foi obtido até 03/03/2020, quando um novo email foi enviado

questionando se ainda haveria possibilidade de participação do coordenador na pesquisa. O e

mail foi respondido ainda no dia 03/03/2020 com o formulário preenchido.

Em virtude da dificuldade em obter retorno das IES selecionadas conforme

natureza jurídica, foram enviados no dia 21/02/2020, email com a apresentação da

pesquisadora, formulário com as questões da entrevista e o termo de consentimento para

outras seis IES ("A", "D", "N", "P", "W" "X"), sendo que destas foi possível contato via

telefone com duas instituições, em que os coordenadores concordaram em responder desde

que fosse diretamente no questionário. Entre as duas que concordaram em responder, somente

a IES "X" retornou com o questionário preenchido.

Não recepcionamos retorno das demais IES abordadas, o que encerra a amostra

em quatro instituições, sendo as instituições "E", "F", "L" e "X".
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APÊNDICE C  ROTEIRO SEMI ESTRUTURADO PARA ENTREVISTA

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTA

1. Qual a sua formação?

2. Qual a sua função administrativa nesta Instituição?

3. Na função docente, quais disciplinas você ministra na formação do Administrador?

4. Consegue enxergar em algumas destas disciplinas, algum aspecto que demonstre um viés
do Administrador que não seja restrito a competências técnicas?

5. Você conhece as DCN para o curso de Administração?

6. Se sim, qual a leitura pode ser realizada deste documento, em relação as perspectivas social
e capital do Administrador?

7. (Se sim em relação a questão número 5) Você considera as DCN adequadas para formação
do Administrador contemporâneo?

8. Se não, quais mudanças considera pertinentes?

9. Você participou da construção/atualização do projeto pedagógico para o curso de
Administração?

10. (Se sim) Pode nos contar um pouco sobre este processo?

11. Você considera que o projeto pedagógico desta IES atende a necessidade de formação da
região onde está inserida?

12. Esta formação contribui para formação de cidadãos?

13. Quais critérios definem a qualidade na formação do Administrador?

14. Na sua vivência docente, o que é possível relatar sobre as expectativas do formando em
relação à profissão?

15. No seu entendimento, o Administrador é um profissional voltado mais ao capital ou ao
social?
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APÊNDICE D  ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA
PESQUISA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA  UniFACEF

ESCLARECIMENTOS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

1. Nome da pesquisa: A formação do Administrador face às DCN: a dicotomia do social

frente ao capital  contr ibuições para cidadania

2. Pesquisadora responsável:Maria Angélica de Araújo Oliveira

3. Orientador: Prof. Dr . Paulo de Tarso Oliveira

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa que pretende identificar

na evolução da formação do Administrador, o aspecto social, para que um novo

conhecimento, não estanque, possa ser considerado sobre este profissional. De maneira

específica, buscase compreender as causas que conduzem para o entendimento do aspecto

capitalista que envolve o Administrador, conscientizar acerca do viés social que também o

constitui e relacionar este viés as contribuições para cidadania que podem ser proporcionadas

por este profissional.

Para enriquecimento do estudo, será realizada entrevista individual com

coordenadores pedagógicos relacionados ao curso superior em Administração, em que se

pretende apreender a perspectiva destes coordenadores em relação às DCN e o projeto

pedagógico da sua Instituição. Em relação ao projeto pedagógico, serão levantadas questões

sobre sua construção, a análise do documento na atualidade e expectativas de mudanças no

foco para o desenvolvimento do Administrador.

Ao participar da entrevista não há possibilidade em princípio, da oferta de riscos, mas

no mínimo pode provocar um desconforto pelo tempo exigido, ou mesmo constrangimento

pelo teor dos questionamentos, mas ainda assim, preventivamente são asseguradas garantias

éticas com o termo de consentimento e preservação de anonimato dos respondentes.

A sua participação poderá oportunizar uma discussão acerca das DCN vigentes para o

curso de Administração e os PPC construídos com base nestas, e ainda (e mais relevante),
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trazer benefícios para o processo formativo dos profissionais da Administração.

Serão tomados todos os cuidados técnicos na condução da entrevista, no sentido de

proteger os participantes de eventuais dificuldades, e as informações obtidas serão utilizadas

somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum participante.

Desta forma, segue abaixo o termo para consentimento na participação.

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu,

__________________________________________________________________________,

abaixo assinado, tendo sido devidamente esclarecido (a) sobre todas as condições de

participação em entrevista de que trata o projeto de pesquisa intitulado "A formação do

Administrador face às DCN: a dicotomia do social frente ao capital  contr ibuições para

cidadania" que tem como pesquisadora responsável MARIA ANGÉLICA DE ARAÚJO

OLIVEIRA, especialmente no que diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos procedimentos

que serei submetido (a), aos riscos e aos benefícios, à forma de ressarcimento no caso de

eventual despesas, bem como a indenização por danos decorrentes da pesquisa, declaro que

tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados (as), a

seguir relacionados:

1. A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a

respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a

pesquisa a que serei submetido (a).

2. Ao participar da entrevista, foi comunicado que a princípio a pesquisa não tende a oferecer

riscos, mas no mínimo pode provocar um desconforto pelo tempo exigido, ou mesmo

constrangimento pelo teor dos questionamentos, mas ainda assim, preventivamente são

asseguradas garantias éticas com o termo de consentimento.

3. Que a participação promove discussão acerca das DCN vigentes para o curso de

Administração e os PPC construídos com base nestas, e ainda (e mais relevante), trazer

benefícios para o processo formativo dos profissionais da Administração.

4. A liberdade de retirar meu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer

momento.

5. A segurança de que não serei identificado (a) e que será mantido o caráter confidencial da

informação relacionada a minha privacidade.

6. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda que

está possa afetar a minha vontade de continuar dele participando.
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7. O compromisso de que serei devidamente acompanhado (a) e assistido (a) durante todo o

período de minha participação no projeto.

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram

apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido projeto.

Franca, ____ de ____________________ de ________

Assinatura do participante: ____________________________________________________

Assinatura da pesquisadora: ___________________________________________________

Assinatura do orientador: _____________________________________________________

Pesquisadora: Mar ia Angélica de Araújo Oliveira
Email: mangelaraujo@yahoo.com.br
Telefone:(16) 3713 4630
Orientador : Prof. Dr . Paulo de Tarso Oliveira
Email: ptarsoliveira@gmail.com
Telefone:(16) 3713 4630
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APÊNDICE E  PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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