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Mudanças no mercado de trabalho, no vínculo empregatício referente a empregos
convencionais, têm chamado a atenção de educadores, trazendo inovações, novas
ponderações às universidades.

O educando continua sendo influenciado por sua família ou pela escola, pela falsa idéia de
segurança, de status que o vínculo empregatício possa lhe assegurar, com um bom salário no
fim do mês. Esta influência pode vir carregada, inclusive, de insatisfação pessoal,
principalmente, quando valoriza uma relativa segurança, em prejuízo da verdadeira tendência
profissional.

A família persiste no modelo do emprego convencional e a escola se retrai na orientação da
livre iniciativa, não estimula o desenvolvimento, no estudante, do espírito empreendedor. Esta
realidade foi constatada numa pesquisa em que se perguntou a um grupo de alunos, egresso
do curso de graduação de uma renomada escola de administração do País, quais eram seus
planos, suas ambições. 90% responderam que era conseguir um bom emprego numa grande
empresa. Poucos alunos responderam que seu interesse estava em criar seu próprio negócio,
no curto ou médio prazo.

Na verdade, não há estímulo para o aluno se desenvolver em trabalho por conta própria. O
que chama a atenção é o fato de o mercado de trabalho ter mudado e a escola não ter se
alertado para o seu papel de criar alternativas, que vão em direção oposta do convencional. É
preciso acordar o aluno para a iniciativa pessoal e não só prepará-lo para ser empregado.
Prepará-lo para enfrentar os desafios das mudanças do trabalho, estimular o desenvolvimento
do espírito empreendedor, especialmente nos cursos de administração de empresas. Estimular
no educando o espírito independente, conforme a época vem pedindo.

Universidades estrangeiras têm substituído o curso de administração geral pelo curso de
administração empresarial, como a Universidade de Harward, dos Estados Unidos. A
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universidade processou a mudança depois de verificar que, em 1999, mais de 25% das
matérias facultativas escolhidas pelos alunos eram do departamento de empreendimentos, que
há 20 anos mantinha duas classes. A universidade não deixou de preparar executivos para a
IBM, General Motors, Ford e outras grandes corporações, mas passou a preparar um número
crescente de alunos, interessados em trabalhar em médias e pequenas empresas, onde as
habilidades e conhecimentos necessários são diferentes. Ela encara o aluno como um produto
que oferece ao mercado, a um mercado que não pede o mesmo produto de décadas atrás.

A escola precisa trabalhar e preparar para a diversidade, numa busca permanente de
perguntas e respostas, ajustadas ao trabalho. No mundo todo, como em nosso País, as médias
e pequenas empresas, os empreendedores, aumentam a cada ano, de modo considerável, e
pedem um profissional mais ágil, mais ajustado à rapidez do mercado, menos preso às receitas
e manuais de administração tradicional.

Os empresários estão apostando nessa nova tendência do mercado e praticamente anulando
escolas tradicionais, que continuam na base da administração geral, baseada em fluxogramas,
organogramas O&M. Escolas pouco antenadas ao comércio e que não se deram conta que
cliente e mercado estão mudando a cada dia.

Especialistas do assunto destacam pontos importantes para serem considerados pela escola,
quais sejam:

– “Educação e desenvolvimento são processos permanentes.

– Eles não terminam com o diploma ou formatura no final do período letivo. Também não se
limitam às ativi-

dades em sala de aula ou presença de um professor.

– É preciso que se entenda que ninguém desenvolve ninguém. O processo é interior e o
aprendizado decor-
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re das disposições das pessoas em aprender. E se aprende tanto através da observação, da
leitura, dia-

logo, reflexão e tantas outras formas que aguçam nossos sentidos...”

Esses conceitos representam consciência de situação. Escolas e famílias devem se libertar da
falsa idéia de segurança e status do vínculo empregatício. Devem encarar a modernidade, que
vem pedindo uma nova linha de trabalho, desembocando no empreendedorismo, na
necessidade de se formar um aluno empreendedor. Um aluno hábil em tomar iniciativas, em
encontrar soluções práticas e rápidas para os problemas que possam surgir.

O desenvolvimento social muda a face da escola. As mudanças que ocorrem no seio da
sociedade, no mercado de trabalho penetram o recinto escolar, força uma atualização na
correspondência de respostas às necessidades do momento. Traz, entre outros, o desafio de
inclusão social de jovens no trabalho, dentro do modelo de desenvolvimento econômico do
País. A ascensão social está muito ligada à predisposição do indivíduo, ao seu potencial
criador. A escola precisa agir como um leque, formar recursos humanos, mão-de-obra
qualificada, tendo em vista as necessidades amplas do mercado, das empresas, da sua
produtividade e das tendências profissionais do educando. Acionar metodologias diferenciadas
para encarar a renovação, a mobilidade social requerida pela época.

* Supervisora de ensino aposentada.
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