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Resumo 

As mudanças produzidas pelas tecnologias da inteligência, particularmente àquelas 
proporcionadas pelas Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs) têm 
provocado a ruptura dos modelos tradicionais de ensino-aprendizagem, tornando necessário 
um novo projeto educativo capaz de enfrentar os desafios do momento histórico atual. O 
debate sobre a aplicação de novos recursos metodológicos no processo educacional capaz de 
proporcionar estímulo-motivação do aluno, se torna expressivo na academia, enfatizando a 
adoção de estratégias de aprendizagem de caráter interativo. Este artigo apresenta e analisa 
algumas iniciativas que vêm sendo adotadas nos cursos de Administração de Instituições de 
Ensino Superior (IES) do Estado de São Paulo para equacionar esses desafios, em particular a 
utilização de alternativas ativo-participativas às práticas tradicionais de transmissão de 
conhecimento. 

Introdução 

Nos últimos anos, o progresso técnico acelerado confunde-se com as tecnologias de 
informação, ampliando as interfaces com o processo de ensino e aprendizagem no espaço da 
escola. Essas mudanças provocam um profundo repensar das práticas de ensino adotadas em 
sala de aula e suscitam reflexões de natureza diversa. Por que e como essas tecnologias estão 
interferindo nas relações que se estabelecem na sala de aula? Até que ponto o aluno que 
ingressa hoje, na Universidade, tem um padrão de comportamento influenciado e/ou 
determinado por essas tecnologias? Se essas mudanças forem irreversíveis, em que medida o 
professor precisará adequar suas práticas de ensino ao novo padrão cognitivo do estudante? A 
exposição às Novas Tecnologias de Informação e da Comunicação (NTICs) impõe-e-expõe o 
esgotamento do modelo de transmissão de saber predominantemente expositivo? Que papel, 
então, as NTICs podem ter na relação que se estabelece entre a Instituição de Ensino 
Superior-professor-aluno, permitindo uma repactuação do processo de ensino e 
aprendizagem? 

Este trabalho procura contribuir para o debate dessas questões. Na primeira parte, será 
apresentada uma revisão bibliográfica sobre as principais mudanças causadas pelas NTICs e 
como estas provocam transformações na capacidade de “estímulo-motivação” do aluno no 
processo de aprendizagem. Na parte seguinte, destacam-se os resultados da pesquisa de 
campo realizada em Escolas de Negócios do Estado de São Paulo. Esta pesquisa envolveu a 
realização de entrevistas junto ao corpo docente e discente de um conjunto de cursos de 
Administração. Na última parte, serão apresentadas algumas contribuições ao debate sobre o 
futuro do ensino da Administração. 
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Advento da Sociedade do Conhecimento e Implicações no Processo de Ensino e 
Aprendizagem 

Pesquisadores de várias áreas do conhecimento têm observado o impacto das Novas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs) no processo educacional e 
questionam em que medida a escola, como espaço privilegiado de transferência, absorção e 
promoção do saber, tem logrado êxito para realizar sua missão [(Kenski, 2003); (Silva, 2001); 
(Vieira, et al.,2001)]. Antunes (2002) relembra as críticas expostas por McLuhan, ao perceber 
a incapacidade da escola de estabelecer um elo mais efetivo entre os alunos e a realidade. Para 
McLuhan, "(...) a escola é uma instituição que prepara os indivíduos para um mundo que não 
existe mais". (Antunes, 2002:1) 

McLuhan expõe as muitas faces de um mesmo problema. Se por um lado, evidencia-se a 
incapacidade freqüente de a escola acompanhar a velocidade do acesso às NTICs e as 
mudanças que esta impõe, por outro lado, pode-se ressaltar a rápida obsolescência de uma 
série de conhecimentos, face ao ritmo do progresso técnico. As práticas instrucionais 
tradicionais estão sendo expostas ao questionamento sucessivo, na medida em que esgotam 
sua capacidade de promover “motivação-estímulo” do aluno no processo de aprendizagem 
aos moldes convencionais de ensino. 

Em recente matéria, Hossepian (2002) apresenta traços do comportamento e relacionamento 
com as mídias do futuro estudante universitário. Esse jovem encontra-se excessivamente 
submetido às novas mídias, que pertencem a um novo e singular tipo de geração denominada 
de Y. As opiniões do autor expressam a presença de uma “ruptura cognitiva paradigmática” 
que se estabelecerá entre o aluno de hoje e aquele que entrará na Universidade nos próximos 
anos. A futura geração transita entre a técnica e a produção de novos saberes, combinando 
informática e telecomunicações, e apresentam a simulação como um componente de 
relevância cada vez maior, associado ao processo de aprendizagem. A relevância crescente do 
apelo das NTICs não é, de certo, nada trivial para uma geração que convive a maior parte do 
tempo com complexos engenhos e máquinas sem estabelecer relação efetiva e afetiva com 
pessoas. (Levy, 1993:7) 

Tori (1998) ilustra a “ruptura cognitiva paradigmática” que se estabelece no processo de 
ensino e aprendizagem, quando são introduzidas essas tecnologias. Para esse autor, as Novas 
Tecnologias da Informação e da Comunicação instauram um deslocamento dos métodos 
tradicionais de transmissão do saber para aqueles que requerem novas disciplinas relacionadas 
à aprendizagem centrada no aluno. 
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Quadro I 
Comparação entre a Educação Tradicional e a Educação na Sociedade da Informação 

Educação tradicional Educação na Sociedade da informação 
 Foco no ensino  Foco na aprendizagem 
 Centrado no professor  Centrado no aprendiz 
 Ênfase na transmissão de conhecimento  Ênfase no desenvolvimento de habilidades e atitudes 

(aprender a aprender) 
 Ensina como se faz  O aluno aprende fazendo 
 Trabalha inteligência lógico-matemática e lingüística  Trabalha múltiplas inteligências 
 Modelo linha de produção  Modelo de aprendizado personalizado 
 Premia a submissão  Premia a participação 
 Pouca utilização de tecnologia  Emprega novos meios e novas tecnologias 
 Pouca motivação  Alta motivação 
 Tempo do professor quase totalmente investido na 
apresentação das aulas 

 Muita preparação de aula 

 Baixo índice de aproveitamento (das aulas e do professor)  Alto índice de aproveitamento (das aulas e do 
professor) 

Fonte: Extraído de Tori, 1998. 

Zabala (2002) aponta a importância da realização de investigação científica mais criteriosa 
que desvende as transformações das formas de educar na sociedade globalizada, que se 
traduza como um novo questionar sobre o modo pelo qual o aluno aprende.  

Este desafio tem sido objeto de reflexão nos trabalhos realizados por Pimenta e Anastasiou 
(2002), quando examinam a formação docente do ensino superior no Brasil. Para as autoras, a 
atividade de ensino requer uma ressignificação de práticas e da percepção do professor sobre 
o seu desempenho na sala de aula. Entende-se que exercício da aprendizagem não é, de forma 
alguma passivo, e requer posturas diferenciadas do aluno e do próprio professor. A melhoria 
significativa da aprendizagem passa, inexoravelmente, pelo levantamento sistemático dos 
problemas encontrados na educação, principalmente no nível superior, o que auxiliará a 
construção de um novo modelo de aprendizagem no qual as novas tecnologias de informação 
e comunicação podem contribuir no desenho de métodos alternativos às práticas educacionais 
tradicionais das instituições de ensino. 

Conforme observado por Pimenta e Anastasiou (2002:223), predomina nos alunos que 
ingressam nas universidades brasileiras a formação centrada na memorização como principal 
recurso didático-pedagógico. As atividades são pouco participativas e o senso comum dos 
cursinhos preparatórios para o vestibular reconhecem como bom professor aquele fenômeno 
showman ao melhor estilo televisivo. Sobre o desinteresse, descomprometimento e outros 
problemas relacionados ao estudante, as pesquisadoras trazem como uma das fontes o 
surgimento do aluno-cliente que se sente no direito de receber uma mercadoria que precisa 
ser apresentada da forma mais atraente pelo professor. 

Em pesquisa recente, Chagas (2002:67) faz um mapeamento de trabalhos que destacam a 
importância da variação das técnicas de ensino no “processo de estímulo-motivação” do 
aluno na sala de aula. A Figura I apresenta uma classificação de técnicas de ensino ordenadas 
pelo nível de participação e controle do professor e do estudante. 
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Figura I 
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Fonte: Extraído de Chagas, 2002. 

Esse pesquisador estudando alunos em três escolas de Administração do Estado de São Paulo 
(UNIP-Campinas, PUCCAMP e FEA/USP), identificou suas preferências por aqueles 
professores que: i) Procuram manter-se atualizados nos assuntos que ministram, ii) Articulam 
conteúdos teóricos com exemplos práticos durante a exposição da matéria; iii) Conseguem 
prender a atenção e interagir com a sala; e iv) São dinâmicos durante a aula entre outros. 
Como contraponto, a pesquisa também mostrou que a rejeição do alunado está associada aos 
professores que manifestam os seguintes comportamentos: i) Apresentam a matéria de modo 
essencialmente teórico; ii) Assumem uma postura séria e imparcial diante da sala; iii) Adotam 
atitudes autoritárias em classe; e iv) Ditam o assunto ministrado.  

O trabalho de Chagas (2002) destaca a importância das práticas mais centradas no aluno, o 
que leva a crer que a capacidade de estimular-motivar está estreitamente relacionada aos 
professores que desenvolvem estratégias de ensino que estimulem a participação dos 
estudantes no seu processo de aprendizagem vis a vis a mera aceitação de docentes com 
atitudes previsíveis e repetitivas. Esta pesquisa também traz como evidência o processo de 
deslocamento dos métodos centrados na participação e controle do professor para aqueles em 
que o aluno passa a ter maior poder de decisão. 

Uma vez apresentadas as principais transformações no padrão de comportamento do aluno 
que ingressa na Universidade, estando este profundamente influenciado pelas NTICs, passa-
se ao mapeamento dos principais métodos utilizados por instituições de ensino superior 
selecionadas. Na próxima parte deste artigo, descrevem-se os procedimentos metodológicos 
da pesquisa de campo. 

Metodologia da Pesquisa 

A pesquisa de campo na qual este artigo se baseia envolveu duas etapas principais: 

Na primeira etapa, foram realizadas entrevistas junto a professores de Instituições de Ensino 
Superior do Estado de São Paulo, tomando-se por referência uma disciplina que pertencesse à 
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área de formação geral. Essas entrevistas foram realizadas em Instituições de referência no 
Ensino de Administração. Os critérios para seleção desses educandários, foram: i) tradição da 
instituição de formação profissionalizante; e ii) Corpo docente com elevado índice de 
titulação presente em IES existentes no Estado de São Paulo. 

Em seguida, com base nas entrevistas, foram aplicadas várias práticas instrucionais em sala de 
aula. Durante os semestres letivos de 2002 e 2003, foram utilizadas as seguintes práticas 
instrucionais: i) Exposição da matéria no curto espaço de tempo seguidas de exercícios 
pertinentes ao tema proposto em sala; ii) Aplicação intensiva e variada de estudos de caso; iii) 
Aplicação de jogos teóricos - elaboração de gincanas e similares; iv) Utilização regular de 
vídeos de treinamento; v) Elaboração de trabalhos para serem realizados com recursos da 
Internet e vi) Visitas técnicas às empresas.  

No final do primeiro semestre de 2003, procedeu-se uma pesquisa junto aos alunos para 
avaliar as práticas instrucionais aplicadas em sala de aula durante o períodoi. O questionário 
tinha como propósito identificar: a) Feedback do aluno sobre o conteúdo programático da 
disciplina; b) Tipo de prática instrucional mais apreciada; c) Recomendações do aluno para 
condução da disciplina; d) Percepção do aluno sobre seu processo de aprendizagem (auto-
conhecimento) - como ele se percebe aprendendo; e) Descrição das melhores práticas 
instrucionais adotadas por outros professores da instituição; f) Recursos técnicos considerados 
importantes no processo de aprendizagem (vídeo, computador etc.).  

A utilização de práticas instrucionais multivariadas nas disciplinas da Administração Geral 
auxiliou a obtenção de um diagnóstico importante sobre o papel do “estímulo-motivação” na 
aprendizagem dos alunos no curso de Administração. Na próxima parte deste artigo são 
descritas as experiências educacionais do corpo docente das instituições selecionadas. Em 
seguida, apresenta-se o resultado da enquete realizada junto ao alunado, o que permitirá 
averiguar o papel de práticas instrucionais alternativas no processo de ensino e aprendizagem 
nos cursos de Administração. 

Entrevistas em Escolas de Negócios Selecionadas do Estado de São Paulo 

Face ao procedimento de pesquisa adotado e à disponibilidade encontrada nas Instituições de 
Ensino Superior de São Paulo, foram realizadas entrevistas com os professores do curso de 
Administração das seguintes instituições: i) Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade  da Universidade de São Paulo (FEA/USP); ii) Fundação Getúlio Vargas 
(FGV); iii) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP); iv) Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM). 

i) Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo 
(FEA/USP) 

As práticas de ensino utilizadas na instituição, principalmente da área de Administração 
Geral, são extremamente variadas, envolvendo desde a aula expositiva até os métodos 
instrucionais de natureza mais vivenciais. Considerando o número significativo de professores 
vinculados ao Departamento, a pesquisa restringe-se à descrição de algumas experiências 
instrucionais desenvolvidas por um professor. Neste relato, apresenta-se uma visão sobre as 
algumas práticas instrucionais adotadas, acrescentando-se ao relato algumas iniciativas mais 
recentes para sistematizar o conjunto de práticas instrucionais dessa instituição. 
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Na experiência desse Departamento há uma predominância da aplicação de métodos 
tradicionais de transmissão de conhecimento nas disciplinas do curso. Entendem-se como 
métodos tradicionais a utilização excessiva de aulas com exposição oral - cerca de 60% das 
atividades realizadas em sala de aula. Todavia, existe uma percepção crescente de que os 
professores precisam alternar métodos instrucionais, dado o perfil do alunado que ingressa na 
Faculdade. Este estudante apresenta como características de comportamento uma certa 
inquietação e dispersão no espaço da aula. Outro problema relacionado ao corpo discente é 
sua rápida captação pelo mercado de trabalho com propostas irrecusáveis, oferecidas pelas 
principais empresas que atuam no país. Este último inaugura um tipo de “estímulo-
motivação” do estudante em relação às aulas que lhes dão acesso a conhecimentos com 
interface com o cotidiano das organizações. Compreendendo as mudanças no comportamento 
dos alunos ingressantes, alguns professores da instituição têm buscado utilizar novas práticas 
instrucionais que reforcem o processo de ensino e aprendizado centrado no próprio aluno. 

Apesar das dificuldades de aplicação generalizada em todas as disciplinas, o professor 
entrevistado constata o maior potencial de êxito das práticas interativas vis a vis as práticas 
convencionais centradas na aula expositiva. Essa constatação coincide com os esforços de 
constituição do laboratório de ensino e aprendizagem na FEA/USP, cujo propósito é efetuar 
um questionamento sobre as principais práticas instrucionais e outros instrumentais que 
possam complementar as atividades do corpo docente. 

O laboratório apresenta-se como uma das experiências mais inovadoras entre as Instituições 
de Ensino Superior no país por compreender a necessidade de criar um fórum de debate 
contínuo na instituição e tem como pano de fundo as práticas instrucionais derivadas das 
experiências do corpo docente em sua vivência em sala de aula. Este espaço de reflexão sobre 
as práticas instrucionais realizou um concurso junto ao corpo discente estimulando-os a 
relatar as melhores práticas instrucionais adotadas pelos professores do Departamento de 
Administração. Tal prática, se mantida e realizada com certa periodicidade, poderá permitir a 
criação de um banco de dados e a possibilidade de sistematização do conhecimento 
codificado sobre as melhores práticas instrucionais da instituição.  

A mudança nos métodos de ensino, particularmente daquelas práticas instrucionais mais 
voltadas ao processo de aprendizado interativo e centrado no aluno, demandam – de um lado - 
uma maior preparação do aluno para estar apto a reflexão responsável e utilizando subsídios 
teóricos durante a aula e - do outro lado – da parte do professor, que precisará desenvolver a 
capacidade de aprender a exercer a coordenação desta nova disciplina a ser exigida do aluno 
na classe. 

Em síntese, na opinião do entrevistado, a melhoria do processo de ensino e aprendizagem 
requer a adoção de métodos cada vez mais centrado no aluno, o que permitiria aumentar o 
envolvimento e a qualidade das atividades da escola. Como estratégia, recomenda-se o 
desenvolvimento e aplicação de dinâmicas mais variadas, aplicação de jogos, utilização 
intensiva de estudos de caso e práticas instrucionais através da web. 

ii) Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

O professor da FGV consultado ressalta algumas práticas instrucionais adotadas por vários 
colegas para ajustarem-se ao perfil dos alunos ingressantes que, de modo crescente, têm 
demonstrado pouca maturidade cognitiva para assimilar e/ou dar o devido valor a uma parte 
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significativa dos conhecimentos ministrados no curso de Administração. A imaturidade junta-
se a falta de experiência profissional, o que torna muitas vezes o assunto ministrado em algo  
etéreo, sem ressonância direta com a realidade do jovem aluno. 

A alternativa que vem sendo seguida para gerenciar a excessiva dispersão do estudante, tem 
sido a adoção sistemática de metodologias que mesclam vários instrumentos, fugindo das 
aulas expositivas convencionais. Outro aspecto importante destacado pelo docente 
entrevistado é a constatação de que o aluno ingressante de hoje é muito exigente quanto à 
forma vis a vis ao conteúdo das aulas ministradas na instituição.  Observa-se uma espécie de 
paradoxo no processo de aprendizagem, no qual o corpo discente tornou-se mais rigoroso em 
sua demanda à exposição na sala de aula, mas esta deve adequar-se ao novo padrão de 
atratividade que está profundamente associado aos critérios de criatividade no ministrar o 
conteúdo (e não a exposição oral), ao apelo estético-visual e a dinâmica de jogos entre outros. 

Para enfrentar o desafio do espaço da aula, os docentes têm utilizado a estratégia da 
combinação de aula expositiva, a aplicação de estudo de caso, as dinâmicas de grupo, a 
exibição de vídeos, a exigência de trabalho que demandam visitas técnicas a empresas entre 
outros. O mais freqüente é variar nas práticas instrucionais para evitar o elevado sentimento 
de saturação do alunado e o desgaste da relação professor-aluno. A estratégia requer que o 
professor realize uma apresentação sistêmica da disciplina, demonstrando segurança prática e 
teórica do proposto na disciplina e busque utilizar técnicas que permitam a variação da 
apresentação ao estudante do conteúdo programático, o que implica em adoção de um número 
significativo de práticas instrucionais na disciplina durante o semestre. Estas iniciativas 
respondem a constatação feita pelo entrevistado, em sua opinião partilhada por vários colegas 
da instituição, de que a graduação não agüenta mais aula expositiva. Essa constatação tem 
levado vários professores a reduzir para apenas 20% do tempo de transmissão oral do 
conhecimento em sala de aula, ao passo de que uma variedade enorme de práticas 
instrucionais são utilizadas durante a aula. Estas últimas envolvem a realização de exercícios 
vivenciais e dinâmicas, o que responde pela maior parte do tempo das atividades da disciplina 
em classe (80%). Esta reorientação traduz o maior espaço às práticas mais interativas. A 
mudança de postura de muitos professores da instituição reflete os “mecanismos de ajuste” 
aos problemas enfrentados e a incapacidade de conseguir estimular a geração ingressa nos 
cursos de ensino superior adotando apenas os métodos convencionais de ensino. 

Em síntese, o professor entrevistado da FGV afirma, pelo que a experiência demonstrou a ele, 
que a aplicação de formas variadas e a adoção de uma diversidade maior de práticas é a única 
forma de evitar a monotonia recorrente e a dispersão do aluno na sala de aula. Das práticas 
utilizadas a que tem apresentado o melhor resultado no processo de aprendizagem é a que 
facilita a realização de um trabalho estruturado em grupo. Esta última, se bem conduzida, é o 
que dá melhor retorno no processo de transferência do conhecimento entre os membros do 
grupo e torna-se mais estimulante aos participantes. Quando os participantes estão 
conscientes do que têm de realizar, ou seja, se há uma explicação detalhada da dinâmica a ser 
realizada, se eles percebem quais são os conceitos que precisam ser assimilados e tal atividade 
é realizada em equipe, isso gera um esforço mental importante para todos os integrantes. 
Portanto, esta prática gera um expressivo esforço de aprendizagem que, dificilmente, acontece 
em uma aula expositiva na medida em que esta força o estudante a realizar um significativo 
esforço cognitivo, tornando o processo de aprendizagem do indivíduo enriquecedor. 
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Vale ressaltar que tal dinâmica em sala de aula  requer um trabalho nada trivial ao docente, 
pois preparar este tipo de aula exige  muito empenho, destacando-se a elaboração de estudos 
de casos específicos para a dinâmica que se quer imprimir no grupo de alunos. Neste tipo de 
aula há um esforço razoável do professor para definir os meios pelos quais ele fará a 
administração da interação do grupo. A atratividade da experiência de aprendizagem 
alcançada na utilização do método do caso está na capacidade do docente elaborar e trazer 
para sala de aula uma experiência atual, relevante e, se possível, que esteja na mídia. Isso 
desperta o interesse do estudante. Outro aspecto importante é a estrutura do caso, que tem de 
refletir o tempo que os alunos  terão para resolvê-lo, senão  o caso perde sua relevância e 
eficácia na aplicação em classe de aula. 

Quanto ao processo de melhoria das práticas instrucionais das instituições de ensino, o 
entrevistado aponta como fator fundamental para melhoria de qualidade do trabalho docente 
estar, parcialmente, relacionado aos fatores que permitam o professor trabalhar com maior 
envolvimento e dedicação à preparação de aulas e, principalmente, de material didático às  
disciplinas que ministra no curso. 

iii) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) 

A constatação do professor entrevistado é que as principais metodologias de ensino adotadas 
na PUCSP recaem na utilização intensiva das aulas expositivas. Todavia, há um consenso na 
instituição de que o aluno ao ingressar na Universidade tem um perfil muito distinto do 
passado recente. Ele é cada vez mais dispersivo, ele pensa diferente, ele consegue fazer uma 
ou mais coisas ao mesmo tempo. Apesar dessa constatação, as aulas expositivas ocupam cerca 
de 70% do tempo gasto pelas disciplinas, enquanto o restante do período é dedicado aos 
exercícios, estudos de caso e dinâmicas de grupo (de 20 a 30%) etc.  

Para o docente consultado, a melhoria no processo de ensino e aprendizado depende de uma 
mudança na relação professor-aluno. Seria preciso efetuar um diagnóstico das práticas 
instrucionais da instituição buscando compreender de que modo os alunos aprendem melhor e 
realizar um estudo criterioso sobre os mecanismos de reforço da leitura prévia. Ademais, 
torna-se necessário criar mecanismos que permitam o maior acesso do professorado à 
realidade das empresas, ou seja, ampliar os meios de comunicação e integração deste com as 
práticas correntes no mundo empresarial, assegurando a criação de mecanismos que façam 
fluir tal conhecimento as salas de aula. A aproximação do docente com a realidade das 
empresas, poderia ocorrer através da realização de um estágio em empresas e no estímulo ao 
envolvimento em atividades típicas de consultoria empresarial. Essa maior integração 
professor-mundo empresarial diminuíria o hiato existente entre o conteúdo programático das 
disciplinas do curso de Administração e as experiências rotineiras das organizações. 

Outro aspecto importante que reforça a melhoria do processo de ensino e aprendizagem é o 
estabelecimento de um número mínimo de alunos em sala de aula, o que reforça a relação 
professor-aluno fazendo com que aquele passe a contribuir mais na formação específica de 
cada estudante. 

iv) Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 

Nos últimos anos intensificou-se, segundo o entrevistado, a utilização de práticas 
instrucionais alternativas acompanhadas da redução da exposição oral do conteúdo 
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programático da disciplina. A estratégia é envolver ao máximo o aluno, utilizando diversas 
práticas instrucionais, como jogos, dinâmicas de grupo, exibição de vídeos entre outros.  

O professor consultado entende que há dois “ingredientes-chave” no êxito das práticas 
instrucionais aplicadas na relação professor-aluno e na metodologia de ensino selecionada, a 
saber: i) Compreender as características de cada grupo de alunos e/ou sala de aula; ii) 
Habilidade de realizar uma leitura e entendimento da dinâmica do grupo de alunos com quem 
se trabalhará. 

Quanto à primeira, esta depende do entendimento sobre a motivação do grupo para aprender e 
isso é fundamental para selecionar as práticas instrucionais adequadas. A compreensão de 
qual é o perfil do grupo de alunos torna-se fundamental, pois uma mesma metodologia 
provoca reações muito distintas, de acordo com as características de cada grupo de alunos. O 
segundo ingrediente envolve o entendimento da dinâmica do grupo, bem como a forma pela 
qual o professor gerenciará as características deste grupo e/ou a relação que se estabelecerá. A 
análise destes dois ingredientes tem um efeito importante no processo de ensino e 
aprendizagem que o professor estabelecerá com a sala de aula. Outro aspecto necessário e 
relevante ao exame proposto por estes ingredientes diz respeito à crítica ao paradigma 
dominante de que é possível proceder à padronização dos métodos de ensino sem apreciar as 
características dos diferentes grupos de alunos. Uma vez expostas tais observações, parte-se 
da premissa de que para grupos diferentes, torna-se necessário a adoção de métodos de ensino 
diferentes. Como resultado desta análise, o professor terá que adequar suas práticas durante o 
desenvolvimento da disciplina. Esta adaptação requer do docente uma capacidade maior de 
observação do processo de aprendizado do estudante em sala de aula, adequando a disciplina 
à maturidade e a motivação do grupo.  

A utilização da técnica de observação para tentar examinar a relação do grupo de alunos entre 
si e deste com o professor torna-se essencial no processo de levantamento de expectativas e 
no diagnóstico das motivações do grupo, que subsidia o estabelecimento do contrato 
psicológico. Em paralelo, o docente precisa agilizar o “processo de ajuste e adequação” da 
abordagem da disciplina a cada grupo de alunos.  

Este “processo de ajuste e adequação” vai depender da capacidade do professor de promover 
de uma abordagem relacional e de monitoração da relação que se estabelece em suas classe. A 
todo tempo é importante que se dê ciência ao estudante que o poder da aprendizagem não é 
apenas do professor, mas reflete-se também na postura do aluno. Na opinião do entrevistado, 
"Afinal, não é o professor que ensina é o aluno que aprende". (Freitas, 2003:58) 

Entre as práticas instrucionais, as experiências estruturadas em dinâmicas mobilizam, 
motivam e isso é percebido com prazer pelo discente. Todavia, se existe um lado do processo 
de ensino e aprendizagem que pode ser agradável, há outro que requer disciplina e estudo, o 
que não é nada lúdico, como cobrar leitura dos alunos, realizar vários exames etc. A 
instituição da nota é importante, como também a utilização de método da argumentação em 
sala de aula, pois este método motiva bastante o estudante. Na prática, o entrevistado adota 
40% do tempo da disciplina em aulas expositivas e 60% restante em dinâmicas, jogos entre 
outros. O método do estudo de caso tem como um papel fundamental no processo de 
aprendizagem pela sua capacidade de transportar, de forma intensa, a situações concretas e 
este tipo de recurso motiva e envolve os alunos no aprendizado. Ademais, este método 
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estimula a criatividade e reflexão sobre o tema proposto e auxilia o desenvolvimento 
cognitivo do estudante. 

A melhoria do ensino impõe como desafio ao professor conseguir o maior envolvimento do 
aluno. Isso requer um grande repensar sobre o papel da classe de aula no processo de 
aprendizagem, quando o corpo docente se defronta com classes com mais de 50 alunos e a 
dificuldade de gerenciar uma faixa etária muito jovem. Com este perfil de aluno, o ideal é ter 
salas menores, com aproximadamente 40 estudantes. Também, pode-se discutir o formato das 
aulas, pois quatro horas de aula por dia é muito pesado para este público. Poder-se-ia reduzir 
o número de horas de sala e a criação de alternativas que permitam o professor avaliar a 
aprendizagem extra-classe. Outra estratégia de melhoria é o investimento na qualificação 
docente que também capacite em técnicas que despertem a motivação e interesse do estudante 
e reforce a relação professor-aluno em sala de aula. 

 

Avaliação das Práticas Didático-Instrucionais 

Tomando por base as recomendações dos professores entrevistados, várias práticas 
instrucionais foram experimentadas. A adoção de práticas instrucionais multivariadas auxiliou 
a obtenção de um diagnóstico importante, “processo de estímulo-motivação” para a 
aprendizagem dos estudantes do curso de Administração. No Quadro II, encontram-se os 
principais pontos avaliados favoravelmente pelos alunos quanto ao processo de 
aprendizagem. No primeiro quadrante, sistematiza-se a avaliação do conteúdo programático 
da disciplina, no segundo há uma apreciação das dinâmicas adotadas junto ao grupo de 
alunos, seguida por um auto-exame do processo de aprendizagem individual e dos recursos 
utilizados. 

Quadro II 
Avaliação das Práticas Instrucionais 

Conteúdo programático Dinâmica de sala de aula 
 Apreciação favorável do conteúdo 
 Ênfase nos conteúdos relacionados ao processo 

decisório e ao processo de planejamento estratégico
 

 Aulas com simulações reais 
 Trabalho em grupo 
 Aplicação de jogos 
 Aulas com debate 
 Aplicação de estudos de caso 
 Utilização de vídeos 
 Realização de visitas 
 Mix de todos 

Processo de aprendizagem individual Recursos utilizados 
 Estudando em grupo 
 Aulas com experiências reais 
 Aulas com dinâmicas diferentes 
 Fazendo trabalhos em sala de aula 
 Exposição teórica seguida de exercícios de 

aplicação 

 Utilização de Vídeos 
 Adoção do Computador 
 Exercícios impressos 
 Livro-texto 
 Jornais e revistas técnicas 
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Quanto ao conteúdo programático, houve maior identificação e apreciação na abordagem do 
processo decisório e na formulação do planejamento estratégico. O aluno identificou-se com 
estes por perceber como fundamentais ao processo de capacitação profissional, estreitamente 
relacionados com funções gerenciais. Ademais, estes conteúdos aproximou-os do cotidiano 
dos jornais, internet e revistas especializadas em negócios por tratar de empresas recorrentes 
na mídia. 

O estudante apresentou maior interesse e envolvimento nas aulas onde eram utilizadas 
práticas instrucionais mais variadas, destacando a importância da diversidade para manter 
dinamismo e garantir o maior “estímulo-motivação” no processo de aprendizagem na sala de 
aula. Todavia, as práticas utilizadas com maior aceitação foram os jogos teóricos e os estudos 
de caso. Quanto aos estudos de caso, esta atividade exigia a definição de um conjunto de 
critérios para realização de trabalhos em grupo que também permitiam avaliar o desempenho 
individual. Apesar da importância do método do caso, a experiência mais apreciada foi 
aplicação de jogos teóricos em sala. Este tipo de prática exigiu preparação individual prévia 
para a realização da dinâmica de avaliação em grupo. O exercício teve amplas aplicações e 
implicações ao processo de aprendizagem do estudante, destacando as seguintes: capacidade 
do grupo de montar equipe, atribuição de responsabilidades aos membros, capacidade de 
trabalhar em grupo etc. 

Um comentário importante a ser feito é o que trata da importância que os métodos 
multivariados exerceram em sala de aula. Até mesmo nos dias onde o preparo prévio tornava-
se essencial para o acompanhamento das atividades em classe, as tarefas propostas eram 
semanalmente alternadas. 

Quanto ao processo de aprendizagem individual, o estudante reforçou a relevância do 
“aprender fazendo em grupo” como a melhor forma de fixar conceitos e de fazer a aplicação 
dos mesmos aos problemas propostos em classe. A exposição não exaustiva da matéria 
associada à realização subseqüente de estudos de caso e exercícios de quaisquer natureza foi 
um fator decisivo para manter o “estímulo-motivação” durante a aula. Esta estratégia 
associada ao trabalho em grupo ampliou a aprendizagem individual e o desenvolvimento de 
habilidades, posicionamento frente aos problemas empresariais apresentados. 

Finalizando com a avaliação dos recursos técnicos, todos foram mencionados. Apesar do 
vídeo e do computador serem os mais citados pelos estudantes, os respondentes também 
consideram importante a utilização de material impresso, como: livros, revistas e jornais.  

As informações obtidas pelos estudantes permitiram identificar e confirmar algumas questões 
colocadas por vários professores entrevistados. O depoimento dos docentes de várias 
Instituições de Ensino de Administração e ao questionário respondido pelo alunado do Estado 
de São Paulo subsidia o diagnóstico que será apresentado na última parte deste artigo. 

Considerações Finais 

A pesquisa realizada junto às principais Instituições de Ensino Superior do Estado de São 
Paulo auxiliou no levantamento e sistematização das práticas instrucionais e problemas 
recorrentes ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes do ensino superior, 
principalmente no curso de Administração. A investigação realizada possibilita lançar um 
olhar crítico sobre as práticas instrucionais adotadas e representa uma tentativa de 
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compreender porque muitas instituições estão ampliando a adoção de alternativas 
metodológicas para cumprirem seus propósitos educacionais.  

Quanto às práticas de ensino mais adotadas pelos professores entrevistados, não obstante ao 
predomínio da aula expositiva, esta apresenta limitações crescentes como recurso 
fundamental às atividades realizadas em sala de aula. Todavia, as práticas que se apóiam no 
formato de aula mais participativas e interativas indicam tanto maior eficiência no processo 
de aprendizagem, como auxiliam o professor a melhorar sua relação interpessoal com os 
alunos.  

Outro aspecto importante presente no resultado desta pesquisa é a relevância significativa do 
método do caso como recurso instrucional. Apesar da utilização intensiva por vários 
professores, percebe-se que o método do caso poderia ser melhor aproveitado como recurso 
educacional e promotor da integração entre estudantes. Ademais, este método instrucional 
tem uma expressiva função didático-pedagógica por sua natureza vivencial, que contribui 
para um processo de aprendizagem mais interativo e auto-reflexivo. A adoção do debate e 
trabalhos em sala de aula também aparecem como recursos muito importantes, na medida em 
que reforçam o envolvimento dos alunos e permitem que os mesmos vivenciem uma 
determinada problemática e desenvolvam habilidades necessárias ao processo de tomada de 
decisão gerencial. 

A aplicação de jogos traz o elemento lúdico para a sala de aula e têm uma expressiva 
aceitação entre os estudantes. A utilização de vídeos é bem aceita pelos alunos, 
principalmente se esta atividade for seguida de um debate em classe. No Quadro III, 
encontram-se apresentadas as principais dinâmicas utilizadas por professores entrevistados. 

Quadro III 
Práticas Instrucionais mais utilizadas pelos Professores das Escolas de Negócios Selecionadas 

Dinâmica de sala de aula Recursos utilizados 
 Aula expositiva 
 Aplicação de estudos de caso 
 Utilização de jogos 
 Debate em sala de aula 
 Trabalho de grupo em sala de aula 
 Utilização de vídeos 

 

 Retroprojetor 
 Datashow 
 Estudos de caso de livros-textos 
 Aplicação de dinâmicas de grupo de livro-texto 
 Utilização de vídeos comerciais e de treinamento 
 Utilização do computador 
 Recursos da internet 
 Adoção de livros-textos com exercícios 
 Jornais e revistas técnicas de negócios 

Quanto aos recursos, os professores utilizam extensivamente equipamentos para reprodução 
de tópicos do programa, como retroprojetor e datashow. Quanto aos exercícios, estudos de 
caso e aplicação de dinâmicas, estes são extraídos dos livros-textos, com poucas variações nas 
formas de aplicação em sala de aula. A adoção de vídeos, disponíveis nas locadoras ou em 
acervos das bibliotecas das Instituições, são freqüentes pelos professores. A utilização do 
computador e da internet é feita com menor freqüência em aula, dada a infra-estrutura 
existente nas salas de aulas das escolas. 
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Os comentários apresentados por professores de diferentes instituições permitem fazer o 
seguinte diagnóstico do estudante ingressante em algumas das principais escolas de negócios 
do Estado de São Paulo: 

i) É necessário um profundo repensar sobre o papel das aulas expositivas como 
instrumento de transferência de conhecimento; 

ii) O aluno está muito mais disperso e precisa ser submetido, pelo menos em sala de 
aula, a atividades que exijam maior envolvimento “psico-motor”; 

iii) Exige-se maior capacitação do professor, principalmente para compreender o 
padrão de comportamento de cada grupo de alunos, bem como sua capacidade para 
”ajustar” as práticas instrucionais utilizadas ao longo da disciplina que ministra; 

iv) Torna-se imperativo ao trabalho docente instaurar o “aprender a ser mais 
criativo” para adotar novas práticas instrucionais que, muitas vezes, são 
desenvolvidas através da parceria com outros colegas ou são propostas no 
convívio com próprio aluno. 

As lições obtidas pela pesquisa, sucintamente descritas neste artigo, apresentam uma 
”ruptura cognitiva paradigmática” no processo de aprendizagem recorrente nas 
Instituições Educacionais, quer sejam ligadas ao ensino fundamental, médio e, 
principalmente, de nível superior. Não há como esgotar a complexidade do tema neste 
trabalho, ao contrário, o propósito é levantar alguns argumentos que precisam estar 
presentes no debate sobre os desafios da educação no Ensino Superior, principalmente nas 
escolas de negócios do país. O trabalho realizado reflete, de forma embrionária, um 
mapeamento das práticas instrucionais adotadas no curso de Administração e expõe à luz 
os principais problemas levantados pelo corpo docente e discente no cotidiano da sala de 
aula.  

A investigação identificou algumas práticas instrucionais que tem obtido maior 
capacidade de resposta junto ao estudante e reflete, em parte, a complexidade que envolve 
o processo de “estímulo-motivação” do alunado, o que tem causado perplexidade aos 
professores do curso de Administração. 

O debate está lançado e o papel dos educadores nas escolas de negócios será onde realizar 
um profundo repensar sobre as práticas instrucionais amplamente utilizadas como 
subsídio à construção de uma agenda de trabalho que inaugure um novo olhar sobre o 
processo de aprendizagem no curso de Administração no país. Não obstante os desafios 
do pensar à educação, este processo é uma das mais importantes ilustrações do progresso 
humano e material da sociedade. Desvendá-lo ainda é uma tarefa inacabada. Futuros 
trabalhos de pesquisa sobre o assunto poderão ser iniciados, a fim de renovar a 
importância crescente do tema e sua relevância aos países que buscam o seu 
desenvolvimento sócio-político-econômico. 
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i A pesquisa foi realizada junto aos alunos do curso de Administração da Faculdade Trevisan. As disciplinas ministradas pela 
pesquisa são da área da Administração Geral. O público-alvo tem idade entre 18 e 20 anos e cursam o terceiro semestre. O 
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