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Resumo
Hoje novas demandas estão presentes na formação dos profissionais das áreas ligadas aos

negócios e ao gerenciamento. Por outro lado, a Universidade repete, em sua maioria a mesma
formação de décadas passadas onde a atualização contínua, não era um pré-requisito para a
empregabilidade.

Nesse sentindo, estamos propondo aqui uma nova forma de ensinar esses futuros
profissionais. Para tal; elegemos a Metodologia Sistêmica como eixo para concretizar uma proposta
de ensino para a formação de profissionais mais críticos e mais adaptáveis às realidades e exigências
dos mercados.

Buscamos aqui apresentar aspectos essenciais do conteúdo eleito e um conjunto de dez
propostas para o ensino de disciplinas experimentais nos cursos de negócios, planejamento e
gerenciamento.

Palavras Chave: Ensino de Ciências Sociais Aplicadas, Metodologia Sistêmica, Ensino
Cognitivista.
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1. Introdução

Vivemos em um mundo que passa por muitas transformações e não é necessário

constatamos este fato, através de indicadores estatísticos, basta abrirmos um jornal para

verificar a crescente oferta de inovações. Novas tecnologias são apresentadas, através de

artefatos e dispositivos, cada vez de forma mais rápida e com maior intensidade, que está

implicando em uma formação diferente da que nos recebemos.

Décadas passadas, uma formação acadêmica sólida permitia poder trabalhar por

muito tempo, requerendo apenas pequenas atualizações sobre as inovações que eram

apresentadas, sobretudo as novas estratégias e experiências sobre o gerenciamento. Repetir

o que era feito com sucesso, naquele período, representava a garantia e sobretudo a

permanência em um bom emprego. Hoje, o que se aprende nos cursos universitários fica

obsoleto em pouco tempo.

Como professores universitários atentos, vivemos um dilema: como formar os

novos profissionais se muitos dos tópicos que apresentamos aos alunos serão “velharias”

mesmo ao final dos cursos? Nesse sentido, talvez a chave para o impasse anunciado seja

buscar formar um profissional que possa adaptar-se, ser auto-suficiente para aprender e

atualizar-se, são os novos paradigmas impostos (Silva et al., 1999).

Nos tempos atuais, tomar certas decisões na gestão de uma empresa de pequeno,

médio ou grande porte, não requer apenas conhecimentos e saberes clássicos da área de

Administração, mas ter ciência que os novos artefatos tecnológicos, sobretudo os

informatizados, passam a requerer habilidades e conhecimento sistêmico para a eficácia

deste processo decisório. Apenas para ilustrar o que falamos, basta lembrarmos de que há

oito anos atrás usávamos microcomputadores com telas verdes e comandos mnemônicos.

O avanço tecnológico, coloca em “xeque” a atual formação de muitos

profissionais e os administradores de empresas não são exceções. É fácil constatar, através

da oferta de empregos, que muitas empresas têm contratado engenheiros para administrá-

las, pois estes estariam mais familiarizados com a tecnologia que existe no mercado, porém,

em tese, teriam uma formação humanística inadequada, que pode torná-los tecnocratas

restritos a poucos aspectos dos problemas de gerenciamento. Também, não é o simples

conhecimento dos artefatos novos que permite a tomada de decisões nesse novo paradigma.

Este equivoco ocorre em muitos casos devido à falta de entendimento do que venha a ser

tecnologia: confunde-se a tecnologia com os seus artefatos (Silva et al., 2000), que

efetivamente incorporam-na, mas não são. Se estes fossem a tecnologia, muitos países
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seriam tecnologicamente auto-suficiente, pois temos muitos equipamentos de última

geração, mas não sabemos como produzi-los.

Uma tendência que se manifesta em muito países é o trabalho conjunto das

relações Ciência, Tecnologia e Sociedade, como resposta à busca de soluções para

problemas complexos e para buscar descompartimentalizar o conhecimento e formar

cidadãos mais críticos e participativos (Rowell, 1997).

Nesse cenário, ensinar certos conceitos e procedimentos requeridos na Gestão

Estratégica das Empresas e em especial nas decisões relacionadas a Custos1 (Mallo et

al.,2000; Bacic,1998) deixou de ser uma simples questão de sistemas e de rotinas (Kaplan e

Cooper, 1998:13-21), muitas vezes memorizados e repetidos em manuais, norteando os

profissionais como verdadeiras “bíblias”.

Também, não cabe falarmos de custos pelo simples principio de buscar-se a

combinação de menor monta financeira, deve-se atentar para a revisão e compreensão mais

ampla de diversos conceitos, pois, por exemplo, a existência da necessidade de certificação

ISO, provoca uma revisão do que entendemos.

Há necessidade do agente decisor trabalhar com medidas e posturas que não firam

a qualidade do escopo da ação decorrente dessa decisão, cujos efeitos sobre produtos e/ou

serviços, entendidos em um sentido mais amplo, como internos e externos à organização a

levem a buscar  resultados de alto risco.

Neste mesmo sentido e mais especificamente, queremos nos referir às

condicionantes e objetivos da decisão, com base em custos, pode abranger :

•  O nível de abrangência da organização a ser afetada pelo custo: custos para decisões

estratégicas, integrativas ou operacionais, uma vez  que tais conceitos permeiam o

nível relativo da qualidade da informação de custo, com base em custos históricos

(estrutura de custos), custo padrão, custo e preço meta. Esta perspectiva temporal é

necessária à concepção estratégica do custo ao se relacionar com o conceito

econômico ex-ante e ex-post , conforme detalhado em alguns trabalhos anteriores

(Pagnani, 1998).

•  De que Preços e Custos, no contexto da Gestão Estratégica, envolve preços e custos

internos ou externos, e que portanto, a base informacional para compor dimensões

(dados  informação) requer não somente a criação de sistemas operacionalizáveis

(ou seja, práticos), mas da criatividade e conhecimento metodológico no tratamento

                                                          
1 Aquí referindo-se ao seu conceito mais amplo que abrange a decisões de Preços e Custos voltados
para a Gestão e Administração Estratégica de Custos no âmbito interno e externo da empresa.
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de custos de externalidades, a que uma empresa é submetida permanentemente

(como decorrente das relações sistêmicas de sua  inserção na concorrência ), e cujos

dados e informações em grande parte não são geradas nos controles internos. Neste

sentido deve-se retomar os conceitos de Custos de Governança (Coase, 1991;

Williamson, 1985), ou ainda mais especificamente, da Economia de Custos de

Transação (Pagnani, 1995).

•  De que Custos constitui um sub-sistema empresarial, e isto se houver uma efetiva

compreensão da empresa como um sistema aberto (Bertalanffy, 1968; Boulding,

1956), cuja eficácia para a organização se dá na medida em que este sub-sistema

consegue permear outros sub-sistemas (Broekstra, 1991), isto é, manter relações

sinérgicas (em sentido conceitual mais simples, gerar informações  úteis,

consumidas, adquiridas) com outros sub-sistemas da empresa . Dimensões de Preços

e Custos, internos e externos, constituem um dos elementos (relevantes) de

informações nos diferentes pontos de decisão da estrutura organizacional, e daí

decorre sua devida concepção como elemento da gestão estratégica, eliminando por

completo a sua utilização com foco na eficiência dos diferentes métodos de custeio e

sua aplicação pelos gestores.

Também como exemplo, podemos falar dos produtos chineses. Muito baratos, mas

com qualidade muito inferior e com uma imagem muito negativa a respeito das condições

de trabalhos do operários que os fazem e da destruição do meio ambiente e do uso de

materiais de baixa qualidade, muitas vezes nocivos à saúde, desrespeito às patentes

internacionais, em um estilo “custe o que custar”. Ainda que continuem sendo comprados

por uma camada pobre da população têm baixa aceitação na classe média, que

estatísticamente é aquela que consome mais, pois se pauta por padrões de valores

agregados aos produtos e serviços, completamente diferente de outros segmentos de

demanda.

Resumindo, queremos mostrar a necessidade de rever-se a formação do

profissional de negócios, ultrapassando uma simples vertente técnica. Então este trabalho

busca mostrar um possível caminho para o ensino da metodologia sistêmica, em base mais

cognitivistas, isto é, dentro de uma base mais crítica, pois há a necessidade de se formar

profissionais que tenham uma nova característica: possam vir a se adaptar mais

rapidamente às condições expostas acima. No presente trabalho iremos apresentar um

conjunto de idéias e propostas para o ensino da metodologia sistêmica, além de alguns

elementos conceituais e estruturais desse conteúdo.

2. O que ensinar da metodologia sistêmica
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Dentro das restrições e objetivos deste trabalho enunciaremos algumas pontos do

estado evolutivo das Ciências Sociais Aplicadas, segundo a classificação da CAPES - MEC

(2001) (dando pois, ênfase na interdisciplinaridade das áreas de Ciências Econômicas,

Administrativas e Contábeis).

Em um primeiro nível (estágio básico) seria consolidar o conceito de Organização

e de Empresas no Sistema Produtivo como um dos agentes interagindo na formações e

geração de bens e serviços demandados, portanto enfatizar com clareza que os Mercados se

conformam da confluência de diferentes relações formais e informais entre entidades que

compõem a Oferta e entidades que compõem a Demanda.

Tanto os agentes ofertantes como os agentes demandantes são sistemas abertos ,

ou seja, em termos do conceito de organizações vivos e relacionados à uma tipologia de

ecologia (interdependência – relações de trocas de fatores, serviços e produtos, e que

constituem os elementos identificadores das tipologias de mercados).

Decorre dentro deste estágio e dos preceitos anteriores, desenvolver o conceito de

hierarquia de sistemas e a habilidade identificadora de que diferentes agentes da oferta

(empresas, instituições) se relacionam com sistemas de diferentes amplitudes, e portanto

conformam a própria hierarquia dos sistemas. Um exemplo pode ser dado com o nível do

sistema em que se insere uma Organização Governamental, como por exemplo um

Ministério de Transportes, em que suas relações predominantes conformam o macro-

ambiente sob a óptica das empresas de serviços de transportes, que concorrem por

diferentes segmentos de demanda. Esta entidade como Organização se rege pelos mesmos

princípios de eficiência econômicos e estratégicos para sua permanência no sistema. que

neste caso, obviamente, podemos identificar como Sistema Executivo – Político, como o

ambiente que predominantemente atuam, e, pelo Sistema Organizacional Público .

O segundo nível relevante é constituído pela sistematização do conceito de

estrutura e padrão concorrencial (Bain, 1956), como elemento básico na formação e

compreensão do posicionamento dos diferentes agentes que compõem, na realidade uma

estrutura de ofertantes de bens e serviços estreitamente relacionados com uma demanda

potencial  limite (teoricamente). O padrão de concorrência, portanto é uma habilidade a ser

inserida na formação do gestor empresarial para levá-lo à tomada de decisões planejadas,

ou seja, de maior ou menor complexidade e portanto, riscos. O planejamento da decisão

constitui pois um fulcro sistêmico fundamental ao relacionar a clássica função de

Planejamento (decisões ex-ante) com processos de transformações, ou adaptações,

permanentes da empresa como um todo, a fim de que não seja disfuncionalizada, no

sistema de maior ordem e mais contíguo. Isto significa que a relação entre a dinâmica dos
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Sistemas são diferentes, e, que o posicionamento (Porter, 1989 e 1991) ou continuidade de

uma empresa está condicionada à sua capacidade adaptativa pró-ativa com o ambiente

concorencial, diante das relações predominantes, na dinâmica do sistema de maior ordem

hierárquica.

A habilidade adaptativa pró-ativa pode ser sintetizada pelo grau de competência de

sua Gestão Diretiva Estratégica. Esta é a razão de se fundamentar o ensino sistêmico entre a

evolução do conceito de Planejamento (Zacarelli, 1998) para o foco de Processo Decisório,

as condicionantes do Ambiente Concorrencial, onde Preços, Custos, Escalas, Tecnologia, e

Viabilidade da Empresa, são avaliadas e parametrizadas por níveis predominantes de

competências com que todos atores (que concorrem). Antes de um ator (uma empresa) fixar

os Objetivos, neste nível de decisões (estratégicas), constata-se com clareza uma revisão

científica e metodológica do conteúdo e processo do Planejamento na gestão empresarial,

como resultado do desenvolvimento dos estudos de estratégia empresarial, uma vez que

nega o Objetivo como elemento fundamental do processo de planejamento, em nível de

decisões diretivas e estratégicas. Isto significa que o Objetivo será um contorno

aproximado, em um primeiro momento do processo decisório, a ser permanentemente

monitorado considerando a sinergia de dois vetores a serem perseguidos nas transformações

organizacionais: o seu desempenho sustentado superior, e a intensidade da reação dos

concorrentes (atores do sistema).

Este nível evolutivo para as Ciências voltadas para a Gestão Empresarial,

constituiria o eixo fundamental para estruturação e sistematização de conteúdo de diversas

disciplinas relacionadas aos sub-sistemas de Planejamento (Integrado e/ou

Setorial/Funcional), Controle (Auditorias: processos, avaliação de desempenho), Marketing

(estratégias operacionais de MKT, análise de posicionamento em segmentos concorrenciais,

produtos e serviços), e fundamentalmente, Sistemas de Informações Integrados de Custos

(para desempenho e avaliação de mudanças).

O terceiro nível do aprendizado Diretivo Estratégico abrangeria a sistematização

em diferentes níveis da evolução metodológica no tratamento de dados e informações,

direcionados principalmente para as denominadas disciplinas operacionais, que

fundamentalmente se focariam na relação entre a evolução tecnológica da informação (suas

ferramentas e recursos) e os métodos (ou sistemas) de administração nas funções

organizacionais (Suprimentos, Transformação, Atividades Meios, Vendas, Finanças, como

exemplo). O eixo metodológico sistêmico se constitui pelo desenvolvimento de habilidades

interpretativas, relacionadas com multi – variáveis ou alternativas de objetivos, e a

capacidade de conformação consistente, ou seja, habilidade seletiva e relacional (Goldratt,
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1992), para com dados, para transformá-los informação para decisões e ações de diferentes

natureza, e acima de tudo, aprimorar a noção e a administração do risco.

Este nível evolutivo constitui a materialização estruturada da habilidade sistêmica,

ou seja, a operacionalização de ações com resultados não – previsíveis, ou ainda,

contingenciados pela resposta e intensidade da reação dos agentes envolvidos pela ação.

Este estágio consolida as habilidades de criatividade, iniciativa e adaptação aos fatores

dinâmicos que afetam no todo, ou internamente as organizações (empresas). Por outro lado,

sintetizaria uma formação sistêmica (em geral confundida como “generalista”), e cujo

conteúdo se fundamenta no conhecimento, a base para a atuação distinta de um gestor e, em

qualquer organização.

3. Um Modelo de Ensino

Devido a natureza do conteúdo escolhido, há uma gama elevada de cursos que

podem ter interesse em tratar esse tema. Há momentos que um assunto é mais conveniente

para ser tratado e há momentos que este representaria uma ruptura com o desenvolvimento

dos conteúdos de um programa.

O que iremos apresentar a seguir, são algumas sugestões de atividades para serem

tratadas nos cursos em questão. Deixamos à critério dos professores, a opção do momento e

de possíveis adaptações e releituras das atividades.

Já que estaremos apresentando atividades inovadoras para os cursos relacionados à

Administração de Empresas, é necessários que tomemos alguns cuidados com respeito à

metodologia de sala de aula. Acreditamos que pouco adiantaria se apresentarmos essas

atividades de forma tradicional, isto é, com aulas expositivas, onde os alunos são passivos e

preocupam-se em fazer anotações para mais tarde memorizarem esses conteúdos para a

“prova” (Silva et al., 1999).

Para a estruturação de uma metodologia que possa propiciar, com mais chances,

uma formação mais critica, adotaremos três premissas, hoje presentes nos discursos e

propostas de muitos educadores (Gil Perez, 1993), que pode ser resumida nos princípios

abaixo:

1-aprender é construir significados; não se lê a realidade como ela se apresenta; 2-

compreender algo significa construir significados, pois os fragmentos isolados são

esquecidos rapidamente e 3-tudo que se aprende depende dos conhecimentos que já se tinha

antes.

Assim sendo, tomando essas premissas como verdadeiras, deve-se partir do

conhecimento que os alunos já apresentam. Isto não pode ser feito pela simples indagação



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 8 / 18 -

sobre aquilo que os alunos já sabem, mas sim de questões ou problemas em que os alunos

necessitem tomar decisões e posicionarem-se para chegar a uma possível solução; deve-se

propiciar o debate e o conflito de ordem cognitiva no grupo classe, para buscar superar as

concepções de senso comum que os alunos têm, para que se possa perturbar as concepções

que os alunos apresentam e criar um clima de insatisfação com aquelas idéias. Isto deve ser

feito, porque as concepções de senso comum, apesar de serem pouco explicativas, são

resistentes à mudança, mesmo tendo sido construídas sem profundidade, foram feitas para

explicar e entender aspectos reais, centradas em “objetos” do conhecimento muito

particulares.

Como síntese de uma metodologia, que a nosso ver é adequada, Wheatley (1991)

propõe uma estratégia de ensino muito coerente com os que estamos sugerindo aqui. Para o

autor, o problema central da aprendizagem pode ser resumido em:

1- Tarefas, que devem ser desenvolvidas com diferentes estratégias, mas

enfocando o centro do conceito e através de um processo rico, que deve ser acessível para o

aluno e incentiva-lo à discussão, encorajando questões do seguinte tipo: o que você faria

se...?, ou o que seria se...? É preciso encorajá-los a usarem os seus próprios métodos,

promover discussões e trocas, fomentar o trabalho em grupo, fazer orientações apropriadas,

ter elementos para colocar outras perguntas, ser instigador e mostrar outras aplicações.

2- Criar grupos cooperativos, fazendo com que os alunos trabalhem em pequenos

grupos para buscar soluções conjuntas e criar um clima de constantes desafios internamente

aos grupos ou no grupo classe.

3-Compartilhar as idéias, permitir que os estudantes troquem com a classe os seus

métodos, as suas sínteses e as suas conclusões, sem que o professor faça julgamentos, mas

buscando um clima de negociação no sentido de um consenso.

Convergindo para a proposta, apresentamos a seguir um exemplo comentado. Ao

final iremos sugerir outros, sem comentários.

Etapas da atividade:

1.Apresentar uma atividade sob a forma de um problema, já que acreditamos que

todo o conhecimento produzido é reposta a um determinado problema (Bachelard, 1975) de

solução não trivial. Essa atividade deve ser um problema aberto, que implique em ser

resolvida por um processo de investigação:

Situação Problematizadora: Vocês trabalham e/ou estão ligados a uma empresa

de médio/pequeno porte. O diretor presidente, observando o que vem ocorrendo em várias

instituições, deseja inserir computadores em postos estratégicos de atendimento aos
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clientes, para que estes consigam fazer pedidos, consultar preços e acompanhar as suas

compras, planejar estoques e revendas, tudo isso “on line”. Esse pedido implica em gastos

com equipamentos, instalações, serviços novos de telefonia, contratação de profissionais da

área de informática e de internet, além da dispensa ou treinamento/atualização do pessoal

que opera o setor de vendas. Porém, o próprio diretor presidente tem dúvidas se essa

implantação/mudança trará benefícios para a empresa. Assim, solicita que os vários

envolvidos com o problema, possam se posicionar frente a essa indagação. Após um

período (duas ou três semanas, no caso dos alunos) irá promover um debate geral, para

tomar decisões. Esse debate será acompanhado pelos conselheiros (alunos de outra classe

ou turma, que não estejam envolvidos diretamente com a atividades), que devem votar pela

implantação ou não da sistemática sugerida.

Deve-se deixar claro para os alunos que estes devem assumir as “personalidades”

dos agrupamentos que eles representam e tomar como diretriz os interesses destes. A

polarização é fundamental para provocar conflitos nas concepções dos alunos e gerar o

aprendizado de nova possibilidades.

Sabe-se que essa nova investida, pode trazer novos clientes ou manter os atuais de

forma mais fiel. Porém é inegável que ter-se-á aumento de custos de novos problemas

devem vir a ocorrer: tais como “bugs” nos computadores, linhas telefônicas com

problemas, conexão com a empresa que garante o acesso à internet instável em alguns

momentos (muitas vezes, naquela hora que mais se precisa!), profissionais com

remuneração maior, desemprego/dispensa de funcionários que conhecem a história do setor

e têm controle sobre problemas complexos que não estão nos manuais de procedimentos

etc.

Pode-se a priori, determinar com os alunos o tipo de produto e/ou bens que a

empresa, em questão, fabrica e/ou comercializa. Para que se possa começar a estruturar um

modelo de realidade. Como sugestão, seria interessante optar por uma empresa que fabrica

e vende uma linha de produtos acabados (aparelhos de som, vídeo, televisores,

eletrodomésticos portáteis, utensílios para o lar etc.) de valor pequeno, que podem ser

entregues de uma só vez e não requerem montagens e/ou supervisão de pessoal

especializado.

A idéia seria fazer com os alunos um modelo de empresa, próximo de uma

situação de realidade. Nessa etapa, pode-se vir a trabalhar as concepções que os alunos têm

a respeito do que é uma empresa, qual o seu modus operandi, como são as relações de

poder, os aspectos éticos, a estrutura de funções etc. Como sugestão, propomos que os

alunos reunam-se em grupo pequenos, três a quatro pessoas, e esbocem um modelo de uma
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empresa, no sentido de prever o número de funcionários que trabalham no setor de vendas,

os tipos de rotinas que devem ser informatizadas, a dinâmica das relações com os clientes, o

esquema de distribuição/entrega. Também deve-se estimar os custos do novos

equipamentos e das várias etapas do processo, que deverão ser adquiridos, observado os

tipos e qualidades destes.

Acreditamos que, se o grupo classe definir esse cenário empresarial pode, com

maiores chances, vir a assumir o problema, não como alunos passivos e sim como agentes.

2. Promover um clima de investigação em grupos pequenos, para que os alunos

desenvolvam a habilidade de pesquisar informações e de sistematizá-las. Além de um

aprendizado do trabalho em equipe, preconiza-se que os alunos devem ser estimulados a

realizar levantamentos de informações e aprender a filtrá-las, organizá-las e processá-las.

Como professores, sabemos que muitos dos nossos alunos apresentam pequeno grau de

autonomia. Como os profissionais são avaliados, também por este aspecto, seria

interessante virmos a fomentar essa mudança de atitude e o desenvolvimento de processos

metodológicos heurísticos.

Pode-se sugerir que os vários grupos assumam personalidades distintas, isto é, que

possam representar vários setores envolvidos com o problema: Os funcionários de

atendimento de vendas, do setor financeiro que irá fazer uma avaliação técnica, do setor de

distribuição, da diretoria de "escalão" imediatamente inferior ao diretor presidente, de

alguma empresa de consultoria, de uma empresa que irá vender os equipamentos, do setor

de informática que têm interesse em implantar o projeto, do sindicato que têm interesse em

buscar uma solução que não implique em dispensas, do setor de recursos humanos, que terá

dificuldades para traçar um perfil dos profissionais que deverão ser contratados etc.

Estes vários agrupamentos devem poder desenvolver estudos paralelos e para uma

tomada de posição.

Pode-se fazer qualquer tipo de levantamento, inclusive ouvir outros professores e

consultar empresas para formar um modelo mais próximo da realidade.

Assim, nesse período de desenvolvimento do projeto, seria interessante que os

vários grupos, não divulgassem entre si o que estão fazendo para que não vazem

informações e não provoquem uma tendência acentuada em um sentido de possibilidades

apenas.

O professor deve fazer o papel de orientador e promover reuniões periódicas com

os vários grupos. Nesses momentos, aparecem dúvidas sobre diversos aspectos, muitas

vezes que foram tratado em outros cursos. Seria papel do professor criar um clima de
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fomento à investigação, buscando resolver essas dúvidas, mas sugerindo livros, textos ou

sites da internet para leitura e fundamentação das posições. É muito comum, os alunos

apresentarem solução do tipo read made, que aparecem na mídia. O professor deve ter um

cuidado especial para saber contra-argumentar para não permitir que os estudantes fiquem

restritos a possibilidades ufanistas.

Sugerimos que a decisão final seria de um conselho curador da empresa ou de

acionista, porque é interessante que o professor no debate assumisse o papel de diretor

presidente e como acompanhou os trabalhos, não pode tomar a decisão final, já que

conhece os “bastidores” dos trabalhos dos vários grupos.

3. Após esse período de desenvolvimento das possíveis soluções para o problema,

deve-se realizar o debate, para convencer o conselho a aceitar ou não a implantação do

sistema informatizado.

De experiência própria, seria interessante adotar uma sistemática: I. apresentação

das soluções, que devem ser muito sucintas (cinco minutos!) e II. debate com inscrições,

podendo haver inscrições para réplica (um minuto) e tréplica (meio minuto) e assim por

diante.

Em algumas vezes que realizamos atividades dessa natureza, houve um clima de

empolgação e de ânimos exacerbados, que pode ser muito interessante, mas pode vir a

prejudicar o desenvolvimento do debate.

Na seqüência, antes do final o conselho, deve voltar, determinando a decisão que

será tomada.

4. Discussão do que ocorreu: estudo metacognitivo/feed-back.

Seria interessante, que se pudesse filmar o debate, para que no encontro seguinte,

possa mostrar e discutir os vários aspectos que foram tratados ou que aparecerem nas falas.

Como sugestão, poderíamos fazer uma edição do debate, selecionado pontos para serem

discutidos, pois a duração do evento é grande e uma análise integral deve durar muitas

aulas.

Pode-se nesse momento retomar vários elementos de tópicos tratados nos cursos e

possibilitar mudanças nas concepções dos alunos.

Essa discussão a posteriori é muito rica, pois nós temos uma imagem do que

somos e da forma que pensamos. Quando nos vemos filmados, presenciamos aquilo que na

realidade ocorreu. Assim, podemos analisar defeitos e qualidades, as estruturas lógica de
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argumentação, os conceitos de senso comum, a capacidade de retórica e convencimento, o

clima de entrosamento, interesse e participação etc.

Todos esses aspectos além de serem fundamentais para a formação do

Administrador, têm um valor educativo relevante para a convivência e participação do

trabalho em instituições.

5. A avaliação da atividade pode ser realizada de várias maneiras. Pode-se usar os

levantamentos e a preparação do debate geral e a qualidade da participação neste. Pode-se

também, utilizar um instrumento escrito, onde o professor apresenta os pontos principais do

debate geral e os alunos podem contra-argumentar e tecer comentários.

Outros temas podem ser tratados, com essa mesma perspectiva: redução de

impacto ambiental e controle de rejeitos industriais; desativação de uma das filiais devido

os seus produtos serem ultrapassados frente aos equivalentes dos concorrentes; plano para

reduzir investimentos em benefícios (vales refeição, 14º salário comissões, etc.);

Automação de processos industriais; Campanha de redução de consumo de água e energia

elétrica etc.

4. Dificuldades para os professores trabalharem na perspectiva apresentada

Da literatura consultada e da nossa experiência em trabalhar essas relações em

cursos de Administração de Empresas, Contabilidade, Economia e em outros correlatos,

constatamos algumas dificuldades que muitos professores encontram. A seguir iremos

apresentar algumas e tecer comentários:

1a) A mais marcante diz respeitos à formação dos docentes. Estes conhecem os

conceitos que serão ensinados e muitos têm experiência prática ou vivência na área de

estudo, mas em sentido “axiológico”, isto é, conhecem os elementos do seu campo de saber

sem conexões com outros; apresentam definições e exemplos dentro de uma linha lógica e

linear e muitas vezes, não vêem necessidade de ultrapassar os conceitos. Mesmo aqueles

que têm leituras expressivas com respeito à Sociologia, Política, atualidades, Economia,

História, Tecnologia, mas muitas vezes não conseguem estabelecer conexões entre os

vários campos do saber. Também, muitos apresentam concepções muito primitivas, no

sentido de estarem carregados de idéias sem um aprofundamento e portanto não conseguem

usá-las para uma análise de situações em maior profundidade.

A esse propósito (Iglesia, 1997) apresenta resultados de um estudo envolvendo

professores dos níveis médio e superior, que aqui serve mais de exemplo para reflexão.

Estes apresentaram visões tendenciosas da tecnologia, que podem ser classificadas em três

grupos:
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Visão humana: como uma resposta evolutiva à necessidades humanas; Visão

titânica: considera-se com o intento de subjugar a natureza; Visão satânica: considera-se

social e ambientalmente destrutiva. Sobre quaisquer dessa visões, as discussões em cursos

ficariam prejudicadas e seriam tendenciosas.

2a) diz respeito à novidade da proposta. Esta parece muito adequada, mas não se

encontra exemplos concretos de aplicação em situação de sala de aula. Como muitos

docentes têm uma vida atribulada e ministram cursos em muitas instituições, têm pouco

tempo para desenvolver atividades diferenciadas e acabam por aceitar a inovação, mas

seguem com o mesmo curso, que há muito praticam.

3a) Falta de entendimento do que venha a ser a tecnologia, havendo uma confusão

entre os artefatos tecnológicos e a tecnologia. Muitos acreditam que basta possuir os

equipamentos, para provocar inovações e garantir o conhecimento necessário para reler os

processos. Porém, esses artefatos são o resultado da tecnologia e portanto têm,

materializado nestes certas concepções e finalidades dos fabricantes. Muitas vezes não

permitem adaptações às necessidades das empresas. Haja visto, alguns problemas gerados

pela compra de certos softwares gerenciais, que muitas vezes são espetaculares para certas

instituições, mas causam problemas enormes para outras.

4a) Não explicitação do modelo sócio-político que o professor acredita e/ou

abordagem de certos aspectos com ausência de “fio condutor” ou tratamento de aspectos

tendenciosos e/ou polêmicos segundo uma única visão, muitas vezes perigosa, pois

acreditamos que não se pode formar profissionais críticos, atados a certos pré-conceitos ou

concepções restritas; os estudantes devem desenvolver as suas visões da realidade e poder

justificá-las e/ou sustentá-las. Só assim, se pode ter uma sociedade plural, com espaço para

diferentes aptidões e idéias.

5a) Utilização de modelos explicativos da Ciência e descrição/explicação de

processos através de uma simplificação exagerada. Alguns docentes, apresentam as

problemáticas das relações CTS, como algo externo à realidade dos alunos e portanto sem

mérito para consideração.

Um exemplo típico seria uma visão ufanista do uso de equipamentos e dispositivos

tecnológicos, como uma tendência natural ou um caminho sem volta. Isto implica,

evidentemente em uma simplificação das relações complexas que existem em uma

organização ou do risco de perder a identidade e a história da entidade. Muitas vezes, para

adequar-se a um mercado tecnológico que prega mudanças mirabolantes, abrimos mão de

certos procedimentos que há muito sabemos fazer e passamos, ao invés de sermos mais

rápidos e modernos, a fazer de forma ruim aquilo que era trivial. Lembre-se do projeto “cor
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total” de um grande periódico paulista. Investiu-se muito dinheiro para não conseguir ao

menos atender o assinante. Ao invés de ser ter um jornal mais bem impresso e distribuído

mais rapidamente, passou a ter um jornal borrado, faltado páginas e com redução de

matérias, pela dificuldade de gerenciar os novos equipamentos de alta tecnologia.

Resultado, prejuízos, reclamações, descontentamento dos cliente. Resultado: o projeto foi

adiado e nunca mais se falou nele.

5. Conclusões e comentários

Buscamos neste artigo, apresentar rapidamente a metodologia sistêmica e optamos

por uma ênfase maior sobre os aspectos mais conceituais, sobretudo as possíveis relações

com outros campos do saber, porque, acreditamos que na área de Ciências Sociais

Aplicadas há uma carência de debate sobre o ensino de questões sob um enfoque menos

técnico.

Discorremos sobre a metodologia sistêmica, apontando como uma possível

solução para a formação de profissionais da Gestão Diretiva de Empresas mais criativos e

mais autônomos. Claro, que há muitas outras formas de conseguir esses objetivos, na

medida que a Educação não pode se paradigmatizada, isto é, ter um paradigma único.

Pretendemos com isso criar uma discussão mais estrutural para avançarmos nas

nossas investigações acerca de como se pode formar Gestores mais críticos.

Tentamos mostrar uma possível atividade de ensino que pode ser desenvolvida em

muitas componentes curriculares dos cursos em questão. Não há uma disciplina em

especial, que deva ser objeto da introdução desse conhecimento, na medida que frente a

mercados competitivos e diferenciados, há uma necessidade de se pensar os problemas (e

possíveis soluções) de forma mais integrada (Maruyama,1996). Deixamos a critérios dos

docentes, a possível aplicação e/ou adaptações necessárias às realidades das suas

instituições de ensino.

Queríamos ainda, comentar uma aspecto que muitos professores apresentam ao

tomarem contato com essa nossa proposta: o tempo maior necessário para realização de

uma atividade como esta, ou se ela não pode atrasar certos programas ou prejudicar o

desenvolvimento da seqüência de conteúdos. Os questionamentos são pertinentes e por isso

iremos tratá-los aqui.

A primeira resposta seria, não se pode ensinar tudo o que pretendemos. Sofremos

de uma “síndrome do currículo inchado”, ou seja, acreditamos que é necessário manter os

alunos por muito tempo sentados nos bancos escolares, ouvindo tudo o que temos para

falar. Claro que nunca conseguimos cumprir os programas que propomos no começo dos
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semestres ou anos letivos. Mas ninguém nos cobra essa liquidação, porque seria mais

enfadonho ainda permanecer mais três ou quatro semanas “esquentado os bancos

escolares”.

Deve-se sim, selecionar um conjunto de conteúdos mais significativas para que os

alunos tenham o melhor, dentro daquilo que estamos propondo. Teríamos um número

menor de casos ou de informações, mas estaríamos garantido um aprendizado mais intenso

e significativo; quando se consegue desenvolver o espírito crítico, ganha-se na autonomia.

Perde-se tempo de fato com uma atividade como a apresentada no exemplo, mas

ganha-se em outros aspectos.

Quando os alunos são passivos receptores de informações apresentam um grau

pequeno de aprendizagem, mesmo se apresentarmos listas enormes de informações. Por

outro lado, quando apresentamos um problema e os envolvemos em um processo de

investigação, surgem à tona suas concepções de senso comum ou espontâneas, o que

permite que possamos vir a atacá-las e provocar mudanças mais significativas. Assim,

invencionamos trabalhar alguns conteúdos e acabamos por tratar muitos outros, com a

vantagem de serem aspectos significativos dos alunos e não mais informações desconexas

para eles.

Dessa forma, aparentemente pode-se acreditar que se desperdiça tempo, mas muito

pelo contrário, ganha-se em qualidade e profundidade, além de estimulá-los a desenvolver

seus próprios métodos e sua formas de agir e de pensar. A atividade sugerida, que envolve

conhecimentos a metodologia sistêmica e a forma como estamos propondo o

desenvolvimento da mesma, pode ser um bom caminho para explicitar os concepções dos

alunos e tratá-las de forma mais qualificada e personalizada, mesmo em turmas mais

numerosas.

Ainda, comentando sobre a atividade apresentada de forma mais detalhada,

acreditamos que ela pode conter as cinco dimensões, além de ter um forte apelo ético.

Assim, seria muito interessante que se pudesse tomar cuidado para agregar às informações

e ao produto dos levantamentos, aspectos não só das possíveis teorias administrativas, mas

também sobre aspectos tecnológicos, segundo uma visão das finalidades sociais,

econômicas, políticas etc. Esse exemplo, tem em si uma idéia polêmica, de solução não

única e por isso pode vir a conter uma riqueza de possibilidades para serem exploradas.

Finalizando, acreditamos que estamos buscando rever o ensino e a formação do

Gestor de Empresas, mesmo que de forma ainda modesta, pois as novas exigências

apresentadas pelo mercado e as características e necessidades dos nossos alunos não podem

mais passar pelo que é praticado, nos cursos há muitas décadas. Apesar de já termos
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ensaiado atividades como a apresentada, iremos realizar um estudo mais sistematizado para

em um próximo artigo, possamos apresentar resultados.
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