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Resumo

Este trabalho apresenta resultados e reflexões
decorrentes de uma pesquisa quantitativa realizada com
discentes de cursos de Administração e de Marketing
(graduação), com intuito de saber qual é a melhor
maneira de um docente comunicar-se em aula,
levando-se em conta o processo de aprendizado do
aluno. É necessária uma mudança de paradigmas para
preparar aulas com esta nova abordagem de
comunicação, criando vias de duplas mãos, além do
instrumento tradicional chamado prova. O professor
tem que trabalhar muito com sua percepção, uma vez
que deverá suscitar a curiosidade dos alunos, a fim de
mantê-los motivados. O aluno, por sua vez, também
tem que estar disposto a permitir-se novas didáticas,
e saber que o conhecimento está intimamente ligado
à prática do dia-a-dia, do ambiente. O modelo de
aula passa a ser centrado no aluno e não no conteúdo.
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Abstract

This article presents the results and following
considerations of a quantitative research done with
in-service faculty on undergraduate courses of Business
Management and Marketing, aiming at finding out
which is the best means of communication a teacher
can use in the classroom, taking into account the
student's learning processes. A change of paradigms
is demanded in order to prepare lessons with this new
perspective in mind, asking for two-ways routes of
exchanging knowledge, beyond the traditional so-
called tests. The teacher has also to work very much

on his own perceptions of a subject, since curiosity
will be demanded of the students, in order to keep
them motivated. The students, in turn, has to be learn
how to make use and allow for new means of learning,
and understand that knowledge is an intimamente
relationship with the daily life practices and those of
the environment. The focus changes to be centered in
the student and not in the content.

Key words: education, interpersonal communication,
leadership, quantitative research.

Introdução

Liderar em momentos de calmaria é fácil, quando as
metas são cumpridas dentro de um cenário de altíssima
qualidade e de controle financeiro. Na hora em que as
mudanças ocorrem é que existe uma dificuldade e urna
tendência natural das pessoas catalisarem os medos:
de sofrer, de perder a percepção, de encarar as
realidades das mudanças, e de enxergar novas
oportunidades.

As situações que cercam os seres humanos não são
registradas mecanicamente, pois, se assim o fossem,
suas percepções independeriam de fatores como
maturidade, aprendizagem e da memória de longo
prazo.

Nesse último cenário, o líder depara-se com um clima
organizacional totalmente desestruturado, com
colaboradores que normalmente apresentam grande
resistência a mudanças, ou até mesmo desconforto

Coordenadora da UNISA Business School e Mestre em Ciências da
Comunicação.

Text Box
Fonte: Estudos em Liderança, v. 7, n. 3, p. 36-41, 2005-2006.



frente a novas situações. Nesse momento, é que o líder
deve aparecer, com seu apoio e empatia, e respeitar
as dificuldades dos colaboradores para aceitarem as
mudanças.

A liderança é árdua para os colaboradores que
trabalham para os líderes e também para os que estão
na frente da liderança, que têm como grande desafio
promover a interação harmoniosa entre as funções
de liderança e as funções do negócio. E em função
das variáveis como o macroambiente globalizado, por
exemplo, o líder deve ser um educador, cultivar
ambientes de aprendizagem e desenvolvimento dos
colaboradores.

Cabe ao líder alinhar e coordenar as áreas e funções
internas à organização, a fim de gerar espírito de grupo
ao transformar objetivos individuais em objetivos
comuns. Ou seja, cabe-lhe promover o atendimento
da demanda de mercado, criando e mantendo as
necessidades dos clientes, além fazer com que a
organização seja competitiva em uma economia
altamente globalizada e cumpra com seu papel de
responsabilidade social.

As organizações são formadas por uma equipe de
colaboradores — pessoas — que executa atividades,
sejam elas de produção, administração, de
empreendimento, sejam de integração. Todavia, a
organização está inserida num contexto altamente
mutável. Os cargos não são fixos, as atividades não
são exclusivas, isto é, todos da equipe podem dar
continuidade aos projetos, e seus líderes também são
rotativos, bem como a equipe de trabalho nem sempre
permanece a mesma.

Além dos clientes externos, os clientes internos
também têm que ser atendidos, e com qualidade. Cada
departamento ora recebe, ora fornece e subsidia
informações. A fim de não causar um verdadeiro erro
estratégico, é fundamental evitar interpretações
equivocadas das informações veiculadas. O ambiente
colaborativo entre níveis e áreas de uma organização
hoje é visto como um diferencial estratégico. É
inquestionável, portanto, a importância do líder para
essa estratégia.

Os futuros líderes organizacionais provêm, justamente,
de cursos de Administração e de Marketing, por esse
motivo, visa-se aqui investigar a relação entre a
comunicação interpessoal do docente e o aprendizado

desses. Expõe-se abaixo a metodologia da pesquisa
realizada.

Metodologia da Pesquisa

Foi elaborado e aplicado um questionário, após uma
semana de aula experimental, a sessenta e sete alunos
dos cursos de graduação e pós-graduação na área de
Administração e de Marketing para a investigação e
análise deste trabalho.

Investigaram-se as características da comunicação
interpessoal dos docentes, buscando-se um
entendimento de como ocorrem os processos de
motivação e aprendizado em adultos profissionais
estudantes dos cursos mencionados.

Foram levantados dados sobre os sentimentos de
recepção da mensagem das aulas, que, por sua vez,
foram ministradas através de exercícios lúdicos, porém
registrando os conceitos teóricos. As fotos abaixo
mostram alguns exercícios realizados:

(Fonte: MOURA, 2005)
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(Fonte: MOURA, 2005)
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Abaixo segue a tabulação da pesquisa com os alunos.

Tabela 1 - Freqüências absolutas e percentuais
quanto à área em que os alunos pesquisados
cursam.

CURSANDO f
Marketing 27
Administração 40
Total 67

%
40,30
59,70
100,00

Os dados demonstram que a maioria dos alunos
pesquisados cursa Administração.(c2 2,52), para um
grau de liberdade significância de 11,22%; diferença
significante ao nível de 5%).

Tabela 2 - Freqüências absolutas e percentuais
referentes à opinião relativa aos sentimentos
de um trabalho de pesquisa de produtos.
Exercício com anúncio de revista.

Sentimentos em relação ao executar exercícios em
grupos e com criatividade f %

Motivado
Teve um melhor entendimento

- Gostou
Sentiu prazer
Desmotivado
Não favoreceu o entendimento
Não gostou
Ficou irritado
Total

Os dados presentes na tabela demonstram que entre
os sujeitos há uma tendência de resposta sobre um
melhor entendimento (c 2 = 185,01) para sete graus
de l iberdade e significância 0,00%; diferença
significante ao nível de 5%).

Tabela 3 - Freqüências absolutas e percentuais
referentes à opinião relativa aos sentimentos
abaixo.

Sentimento ao Fazer o
Exercício Lúdico
(Interagindo com Distribuição) f %

Com medo por se desconhecido 4 3,45
Gostoso por ser lúdico 31 26,72
Não gostou, por não ter
habilidade manuais 3 2,59
Aprendeu mais sobre o processo de
distribuição com o tipo de exercício 43 37,07
Sentiu-se mais motivado a conhecer
sobre o processo de distribuição: 32 27,59
Não gostou por ter que trabalha
em grupo 3 2,59
TOTAL 116 100,00

Os dados dispostos na tabela anterior demonstram
que a grande maioria dos sujeitos (38%) aprendeu mais
sobre o processo de distribuição com esse tipo de
exercício (c 2 = 84,07) para cinco graus de liberdade
e significância de 0,00%; diferença significante ao nível
de 5%).

40 26,85
51 34,23
43 28,86
13 8,72
O O
1. 0,67
0 0,00
1 0,67
149 100,00



Tabela 4 - Freqüências absolutas e percentuais
referentes à opinião dos sujeitos sobre qual o
tipo de aprendizado ele fica mais motivado.

Tipo de aprendizado f %
Aulas Expositivas 34 31,48
Aulas com exercícios dinâmicos 57 52,78
Aulas apresentadas
com retroprojetor l 0,93
Apresentação de seminários
pelos colegas de sala 16 14,81
Total 108 100,00

Os dados dispostos na Tabela 4 demonstram que a
grande maioria dos sujeitos (53%) prefere aulas com
exercícios dinâmicos (c 2 = 64,67) para três graus de
liberdade e significância de 0,00%; diferença
significante ao nível de 5%).

Comunicação Interpessoal

Nos últimos anos, tenho ouvido dos empregadores
que os alunos têm saído das universidades com poucas
habilidades comunicativas.

Aplicando o diagrama de Lasswell (1971: 105), que
averigua o quê, para quem, com que efeito, conclui-se
que, em geral, a comunicação entre os docentes e os
discentes tem sido de cima para baixo, ou seja,
unilateral.

(Fonte: LASSWELL, 1971: 105)

Esse modelo de ensino está centrado nos estudos,
segundo o qual a comunicação é transmitida através
do saber dos alunos.

Para o aluno, fica a informação "dada" pelo professor,
pois ele não constrói o seu próprio conhecimento a
partir dela.

Nas organizações, a comunicação é um processo mais
amplo, cujo objetivo final é alterar comportamentos
voluntários por parte dos públicos para os quais a
mesma se dirige. Ou seja, utiliza-se muito a
comunicação intrapessoal.

Como é possível esperar uma liderança dos
colaboradores organizacionais, se o exemplo que se
tem desde o início da vida acadêmica é invariavelmente
feito por meio de comunicação unilateral — que, por
sua vez, não é a melhor forma de comunicação, tendo
visto que a resposta é sempre o cumprimento de uma
exigência. Não há questionamentos, tampouco
participação dos colaboradores.

A Percepção da Mensagem

Segundo Parry (1972: 39), a memória, a longo prazo,
pode reter a informação recebida quase
indefinidamente e passa a desempenhar um papel
determinante nas escolhas futuras. Ou seja, a percepção
ou o ato de perceber representa uma ligação entre o
ser humano e o meio ambiente em que ela vive. Assim,
surge válida a afirmação de que os líderes de hoje
formaram-se segundo o exemplo de seus mestres
acadêmicos.

Portanto, um clima organizacional instável, que não
recebe apoio de um líder consciente, ético, pode
repercutir de diferentes maneiras nos colaboradores,
dependendo de sua personalidade, modo de vida, de
seus hábitos e, principalmente, de como são
estabelecidos os grupos e as qualidades dos
relacionamentos das equipes de trabalho.

Porém, dependendo do momento, nem sempre é
possível compreender as dores das pessoas, pois ações
mais drásticas se fazem necessárias e para que não
fiquem seqüelas são de suma importância a confiança
e a legitimidade que os colaboradores sentem em seus
lideres.

Os ególatras não cabem neste tipo de perfil de
liderança, tampouco dentro de estruturas
organizacionais nas quais se acredita na autonomia
delegada, em que trabalham equipes maduras, que
buscam um objetivo comum: cumprir os objetivos
organizacionais.



É de Cleary (1994: 15) uma metáfora que bem ilustra
essa situação: o sábio deixa a estrada e encontra o
Caminho; os tolos apegam-se ao Caminho e perdem
a estrada.

Parte-se do princípio que uma equipe mais
comprometida funciona quando todos estão
realizando uma transformação organizacional em
conjunto com os acionistas e colaboradores líderes
de cada área. Nesse momento, a comunicação
interpessoal é fundamental.

Quem dirige a empresa deve estabelecer sua identidade
e seus valores; definir seu propósito; construir a visão
corporativa; analisar oportunidades e ameaças;
negociar prioridades e necessidades; identificar
deficiências e pontos de estrangulamento em processos
internos e externos do negócio; estabelecer
procedimentos operacionais; definir índices críticos de
desempenho; avaliar alternativas de ação e realizar a
implantação, a celebração de acertos ou a correção
de rotas.

Pode parecer assustador: o acionista e o colaborador
têm que estabelecer os procedimentos acima?

Esta teoria é explicada por Pinedo (2004: 111), que
afirma que ninguém conhece melhor a empresa do
que seus próprios acionistas e colaboradores, assim
como ninguém conhece melhor a sua vida do que a
própria pessoa.

Mas, ainda hoje há empresas que treinam seus
colaboradores para ficarem mais motivados, embora
o resultado nem sempre seja o esperado. O que
ocorre, então, de errado?

E aqui é possível se fazer um paralelo com a educação.
O educador prepara sua aula, exige exercícios, solicita
trabalhos e nem sempre recebe o resultado esperado.
Por quê?

Os pesquisadores da Ciência do Comportamento
desenvolvem uma metodologia de mensuração de
níveis de autopercepção, com foco no sentimento,
partindo de fora, ou seja, através de fatores exógenos,
como, por exemplo, Deus, pais, governantes, diretores
ou em outras figuras de autoridade, ou, de
colaboradores que controlam seu processo futuro.
Qualquer um desses controles é exercido por meio
da comunicação.

Pessoas determinadas acreditam que são responsáveis
pelo que lhes acontece — tanto o sucesso quanto o
fracasso. Já pessoas que estão acostumadas a acreditar
que suas vidas estão em poder do outro, como
destino, azar, ou outros fatores externos, operam em
baixo estágio de maturidade emocional. Essas
pessoas, portanto não são capazes de assimilar tantos
conhecimentos, pois acreditam em razões mais
poderosas do que elas mesmas. Assim, não vêem
alternativas a não ser se submeterem, ressentidas, às
forças externas; ou rebelarem-se, raivosamente,
contra elas, pois "engolem" o que é solicitado,
desvalorizando ou hipervalorizando o que vem de
fora. Essas pessoas têm grande necessidade de
aceitação "pelos outros". Também podem se mostrar
contrárias às mudanças organizacionais, pois
colaboram somente para aceitação de sua pessoa e
não por convicção de que aquele processo é saudável
à organização.

Independente dos líderes serem os docentes, ou os
acionistas, terão que perceber como estão os
desenvolvimentos individuais da estima de cada ser
humano, caso contrário, não conseguirão cuidar do
desenvolvimento da motivação para a realização das
pessoas.

O líder eficaz não será aquele que corre atrás da
borboleta, mas o que arruma o jardim para que elas
se acheguem; é aquele que desafia o desenvolvimento
do processo; que encoraja o coração; que faz o
indivíduo acreditar que pode realizar um sonho e
isto também pode ocorrer através da comunicação
não-verbal.

Entende-se aqui que o líder docente atuante -
delimitando na área de Ciências Sociais Aplicadas
especificamente em Administração de Empresas e
Marketing —deve, em primeiro lugar, criar condições
de aprendizado dentro dos diversos contextos sociais
em que os alunos vivem, até em respeito à identidade
e à diversidade cultural.

Considerações Finais

Conforme dados tabulados acima, observa-se que,
do total de sessenta e sete alunos, quarenta são do
curso de Administração.



35% da amostra de alunos tiveram um maior
entendimento em relação à atividade designada, que
utilizou recortes de anúncios de revistas, que foram
distribuídos após a explicação teórica, para que
pudessem participar através de uma comunicação
interpessoal, pois agruparam comportamentos
comunicativos, como, por exemplo, trocas de
informações entre eles, exercício de respeito à opinião
do outro, liderança e cumprimento de prazo fictício
do exercício.

O que mais chama atenção é a variável "aprenderam
mais sobre o processo de distribuição com este tipo
de exercício", isto quer dizer que foram utilizadas
todas as maneiras, formas de comunicação, pois este
exercício utiliza-se de uma proposta de trabalho,
qualificada como regra, como, por exemplo: cada
minuto corresponde a um dia — (pressão do tempo);
trabalho em equipe (formam-se grupos com cargo
de presidente, diretor, operário); criatividade
("compram-se" materiais para desenvolverem as
máscaras — percebe-se o planejamento, o entrosamento
entre eles, e o quanto estão caminhando em um mesmo
sentido.) São perfeitamente identificáveis aqueles que
"só têm olhos para seus umbigos..."

As aulas com exercícios dinâmicos chegam a exercer
um certo fascínio entre a maior parte dos
pesquisadores, 53 %. Acreditam que o aluno não quer
ficar "recebendo" conhecimento apenas através da
teoria, mas também quer participar e ao mesmo tempo
ter novidades; ele quer ser um agente da ciência do
comportamento. Crêem numa aula em que algo além
da transmissão da informação acontece.

Bom seria se os docentes da área de Administração e
de Marketing conseguissem utilizar a metodologia que
garante o aprendizado por meio do desenvolvimento
das quatro habilidades fundamentais da comunicação
verbal: o saber ouvir (compreensão oral), o saber falar
(produção oral), o saber ler (compreensão escrita) e o
saber escrever ( produção escrita).

Se o docente se propusesse a preparar aulas com
diferentes graus de dificuldades, organizando as
diferentes fases de investigação, formulação, validação
e fechamento, através de grupões - pois assim, além
de trabalhar em um grupo, também trabalhariam com
um grupo maior em que poderiam participar com
todos - esta situação proporcionaria aos alunos o
desenvolvimento do seu próprio conhecimento.

Este estudo não pretende encerrar-se aqui, mais, sim,
criar um despertar da nossa reflexão de como estamos
nos comunicando com nossos filhos, alunos, colegas
de trabalhos e colaboradores.
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