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RESUMO 

 

 

FAUSTINO, D. P. P.O professor e a docência: conexões entre a teoria e a prática 
no curso de bacharelado em Administração. 2017. 128f. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso 
Alegre/MG. 
 

 

O presente trabalho investigou a conexão entre teoria e prática no ensino 
desenvolvido por docentes de cursos de Bacharelado em Administração. Essa 
pesquisa tem na sua base a compreensão de que o ensino deve estar amalgamado à 
realidade da atuação do futuro Administrador, o que deve ser trazida à sala de aula 
desses cursos por meio da reflexão e do diálogo com os estudos teóricos. A pesquisa 
foi desenvolvida com professores que atuam em seis cursos de Administração de 
instituições de ensino superior, localizadas no sul de Minas Gerais. De abordagem 
mista, utilizou o questionário e as entrevistas como métodos de coleta de dados. Os 
dados levantados foram analisados buscando-se pela emergência de temas e tendo 
em perspectiva uma análise temática. Buscou-se compreender as práticas 
desenvolvidas pelos professores para ensinar no curso de Administração e, nesse 
contexto, a relação entre teoria e prática. A pesquisa contou com a participação de 55 
professores, sendo que, na segunda parte da pesquisa, 5 desses professores 
participaram das entrevistas e falaram sobre o trabalho realizado em sala de aula, 
especificamente, da relação entre formação, atuação e orientações recebidas do 
curso onde atuam e/ou instituição. Os resultados indicaram que os professores, 
embora afirmem que adotam metodologias que estabelecem relação com a 
experiência profissional e com a realidade dos alunos, em muitos casos apenas 
exemplificam a realidade. Considera-se, como conclusão da pesquisa, a importância 
da reflexão dos docentes sobre o seu trabalho, bem como a necessária formação 
continuada voltada a considerar, no planejamento e desenvolvimento do ensino no 
curso de Administração, o contexto de atuação profissional do administrador.   
 

Palavras-chave: Teoria e prática. Professor. Ensino Superior. Docência. Prática de 
Ensino. 
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ABSTRACT 

 

 

FAUSTINO, D. P. P. The teacher and teaching: connections between theory and 
practice in the baccalaureate course in Administration. 2017. 128p. Dissertation 
(Master). Master's Program in Education, of Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso 
Alegre/MG. 
 

 

 

The present work investigated the connection between theory and practice in the 
teaching developed by teachers of Bachelor's degrees in Administration. This research 
is based on the understanding that teaching must be amalgamated to the reality of the 
work of the future Administrator, which should be brought to the classroom of these 
courses through reflection and dialogue with theoretical studies. The research was 
developed with teachers who work in six courses of Administration of higher education 
institutions, located in the south of Minas Gerais. From a mixed approach, he used the 
questionnaire and interviews as methods of data collection. The collected data were 
analyzed looking for the emergence of themes and having in perspective a thematic 
analysis. It was sought to understand the practices developed by teachers to teach in 
the course of Administration and, in this context, the relationship between theory and 
practice. Fifty-five teachers participated in the research, and in the second part of the 
research, 5 of these teachers participated in the interviews and talked about the work 
done in the classroom, specifically, the relationship between training, performance and 
orientation received from the course where And / or institution. The results indicated 
that teachers, although they affirm that they adopt methodologies that relate to the 
professional experience and the reality of the students, in many cases only exemplify 
the reality. It is considered, as a conclusion of the research, the importance of teachers' 
reflection on their work, as well as the necessary ongoing training to consider, in the 
planning and development of teaching in the Administration course, the context of the 
professional performance of the administrator. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Keywords: Theory and practice. Teacher. Higher education. Teaching. Teaching 
Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os primeiros cursos na área de Administração iniciaram nos EUA, em 1881 e 

no Brasil, em 1952. Mas antes disso, desde a década de quarenta a formação do 

administrador no Brasil adquiria contornos mais claros, acentuando-se a necessidade 

de mão de obra qualificada em uma sociedade que passava do sistema agrário para 

a industrialização. Para essa visão, trata-se de uma formação profissional, que atenda 

à indústria (CFA, 2017). 

Com o passar das décadas, bem como com a evolução dos processos e 

modelos gerenciais, a Administração se pôs além do campo industrial, considerando 

o cenário competitivo provido da crise econômica e do fenômeno da globalização que 

tanto impactou as organizações de modo geral. A Administração se deparou com um 

novo paradigma em que o gerenciamento do conhecimento passou a ser visto como 

uma busca intencional para preservar e melhorar a competitividade das organizações 

e o interesse pelo capital humano se tornou um diferencial, deixando de ser custo para 

se tornar grande fonte de lucratividade. Chega-se à era denominada de ‘economia do 

conhecimento’ (ALBERTIN, 2000).  

Weschter (2008), alega que tanto a evolução da tecnologia, quanto o processo 

de globalização são responsáveis pela transformação do conhecimento em diferencial 

competitivo para qualquer tipo de empresa, pois é fator determinante tanto para a 

qualidade, quanto para o sucesso em qualquer segmento. O conhecimento e sua 

gestão, em ocasião, é relacionado ao ativo primordial das empresas. 

O capital humano se configura como ferramenta fundamental, pois, o sucesso 

de qualquer empresa é garantido por seus indivíduos (SENGE, 2004). Sendo assim, 

“o principal foco gerador de riqueza não é mais o trabalho manual, e sim o intelectual” 

(REZENDE, 2002, p. 123) – em simples palavras, é o capital intelectual, capital 

humano ou o ativo intangível. “Antigamente, muitas empresas buscavam somente o 

lucro” (ZAFALON; DUARTE; RODRIGUES, 2006, p.8), agora “a base de tudo é o 

garimpar capital humano” (SAIANI, 2011, p. 204). 

 O capital humano pode ser conceituado como o valor acumulado de 

investimentos em treinamento ou de experiências individuais (ZAFALON; DUARTE; 

RODRIGUES, 2006), ou o diferencial que permite que a empresa seja mais eficiente 

que a concorrência (LACOMBE; HEILBORN, 2008), a partir dos conhecimentos 
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adquiridos e das habilidades e competências das pessoas que transformam o produto 

ou o serviço em lucro para a empresa e a diferencia perante a concorrência 

(BATEMAN; SNELL, 2009), e que também contribui para o aumento da produção e 

para o aparecimento de novos serviços (RUTHES; CUNHA, 2009). 

 Portanto, todo e qualquer investimento no capital humano implicará em investir 

acima de tudo, na qualidade da empresa, e “formar capital humano de qualidade para 

fazer frente à necessidade de inovação nos dias de hoje é um desafio e tanto” 

(SAIANI, 2011, p. 203) – inclusive para os cursos universitários de Administração. 

 Diante deste contexto, acredita-se que investigações a respeito das práticas de 

ensino nos cursos de Administração possam oferecer importantes contribuições para 

os programas de formação realizados pelas Instituições de Ensino Superior e para o 

próprio docente, no sentido de leva-lo a refletir sobre a sua atuação e auxiliá-lo no seu 

aprimoramento profissional.  

 Segundo Soares (2015, p.1), em publicação no Conselho Federal de 

Administração (CFA), “o conhecimento é necessário na conquista de objetivos e a 

Administração é um bem preciosa que deve ser melhor aproveitado”. Logo, ensinar 

Administração, ou, mais propriamente, buscar melhores meios de ensinar 

Administração, exige uma ação real, objetiva, sobre a realidade, os contextos, visando 

o desenvolvimento da autonomia do discente.  

No ensino da Administração, se faz indispensável a integração da teoria à 

prática, fazendo desta (integração) uma ação transformadora, como propõem Bido, 

Ghobril e Nassif (2007). Para os mesmos autores, o ensino ‘da’ e ‘na’ Administração 

devem proporcionar interação de aprendizagens que promovam a absorção do 

conhecimento, a começar pela sala de aula, sendo este considerado um ambiente em 

constante transformação. 

O ensino na universidade deve ser um processo de busca, de construção de 

conhecimentos que precisa passar pelo crivo de seu emprego no social, nos contextos 

de atuação profissional. Sobre o ensino e docência, Pimenta e Anastasiou (2008) 

afirmam que se faz fundamental conduzir o aluno à busca a autonomia nessa 

construção de conhecimentos, compreender o processo de ensinar/aprender como 

atividade integrada às investigações, desenvolver a capacidade de reflexão sobre 

pontos chaves, substituir a simples transmissão de conteúdos por um processo de 

investigação, criar e recriar situações de aprendizagem, conhecer o universo cultural 

dos alunos, trabalhar com processos interativos e participativos, possibilitar a 
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associação da realidade com a temática que está sendo estudada (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2008).  

Em concomitância, para Masetto (2012a), o processo de ensino na 

universidade deve ser dinâmico e integrado. Não basta que os docentes façam melhor 

as propostas conservadoras, eles precisam, ainda, fazer melhor as novas propostas, 

de modo contextualizado. A docência moderna, a nível superior, exige conhecimento 

subsidiado por pesquisas, por produções científicas, por práticas e expertises. Não 

exige a especialidade do conhecimento direcionado a uma só área, mas do 

conhecimento atualizado e continuado, de um conhecimento integrado a diversas 

disciplinas, com conteúdos teorizados e práticos, indicando relação entre teoria e 

prática. 

Isso parece distante da lógica que tem regido o ensino realizado nos cursos de 

Administração. A proposta do projeto pedagógico deste curso, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) do Curso de Graduação em Administração, 

Bacharelado, Resolução n. 4 (BRASIL, 2005), a ser discutida no decorrer deste texto 

dissertativo, é que se promova a conexão teoria e prática, mas, como os professores 

dos cursos de Administração promovem essa conexão? Em que medida o ensino 

realizado tem articulado os conhecimentos do curso às vivências dos contextos 

profissionais contemporâneos e a realidade dos alunos?  

Acredita-se que tanto os projetos pedagógicos, quanto o desenvolvimento 

desses projetos por meio do ensino, no que se incluem as práticas dos docentes dos 

cursos de Administração, não possam se limitar mais à transmissão de 

conhecimentos. Devem, ao contrário, se pautar em uma diversidade de saberes que 

os oportunizem conduzir situações complexas, que os oportunizem à análise, à 

interpretação e à tomada de decisões sobre a troca e produção e a criação do 

conhecimento, o que deve acontecer articulado aos contextos sociais e de atuação do 

profissional da Administração, bem como às distintas realidades dos alunos. Os 

docentes de Administração, precisam avaliar crítica e reflexivamente, e construir 

ações construtivas que aperfeiçoem o conhecimento dos discentes. E o discente 

precisa usar o conhecimento adquirido por meio da universidade e saber o que fazer 

com ele, como utilizá-lo no dia a dia, para então, veja sentido em aprender, em buscar 

novas fontes de aprendizagem.  

Nesse sentido, o objetivo da pesquisa realizada foi investigar a conexão teoria 

e prática no ensino desenvolvido pelos professores do curso de Administração, 
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partindo-se das vozes desses docentes. Os objetivos específicos foram: (1) investigar 

a perspectiva de teoria e de prática que está na base da organização das práticas de 

ensinar promovidas pelos professores; (2) identificar relações do ensino realizado com 

a formação inicial e continuada dos professores; (3) investigar possíveis associações 

do ensino realizado com as orientações advindas da coordenação do curso, a partir 

das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, 

bacharelado (BRASIL, 2005). 

O texto dissertativo se divide seis sessões: a primeira (esta introdução) 

apresenta a temática e objetivos da pesquisa. Além disso, apresenta, brevemente, um 

memorial de formação de sua autora. Já na segunda seção, a metodologia adotada é 

especificada e a procedência para a análise de dados é explicada. A terceira seção 

aborda a história do curso de Administração e discute o ensino realizado, também em 

relação as Diretrizes Curriculares para esses cursos. Na sequência, a quarta seção 

explana a teoria e a prática e o conceito de práxis. A quinta seção descreve e discute 

os resultados da investigação. Finda-se com a sexta seção onde as considerações 

finais são apresentadas, bem como apontadas as limitações de pesquisa e as 

sugestões para pesquisas futuras, com base nos resultados do estudo realizado. 
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1.1 Memorial de formação – a constituição da profissional e da pesquisadora e 

a construção do tema da pesquisa 

 

 

Nasci em uma cidade que está localizada no interior de Minas Gerais, onde 

resido até hoje. Sou de uma família simples. Estudei em escola particular no Ensino 

Fundamental e na escola pública no Ensino Médio. Eu sonhava em ingressar na 

faculdade, de preferência, uma faculdade que facilitasse a empregabilidade e que eu 

pudesse ficar próxima à minha família.  

 Escolhi o curso de Administração pela formação generalista e abrangente, 

associado à possibilidade de conseguir um bom emprego. O que eu mais admirava 

nas aulas e que me chamava atenção era a condição de ter aulas com profissionais 

que atuam em diferentes áreas, setores, com outras formações acadêmicas, inclusive 

que não seja Administração – como economistas, psicólogos, sociólogos, advogados. 

As experiências narradas durante as aulas eram enriquecedoras e a ansiedade por 

transpor as leituras e exercícios realizados em sala para meu dia a dia aumentavam 

com o passar dos dias letivos.  

 Algo interessante e inesquecível foi um projeto proposto, já no final do último 

semestre, a ‘Cia de Eventos ou Fábrica de Talentos’. A teoria e a prática estavam 

mais próximas de mim e, de uma forma em que eu participava ativamente do 

processo, elas se fundiam. Tínhamos que estruturar uma empresa, pesquisar o 

mercado consumidor, calcular os custos de produção, competir com as outras 

empresas concorrentes e apresentar, de forma real, os nossos produtos. O objetivo 

pedagógico desse projeto foi proporcionar ao grupo uma vivência de um trabalho em 

equipe, no qual foi necessário: criar, liderar, tomar decisões em todos os níveis, 

estabelecer prioridades, distribuir tarefas, administrar o tempo, administrar o processo 

produtivo, avaliar a qualidade dos produtos e das relações de trabalho, cooperar, agir 

de forma integrada, usar mecanismos de comunicação, administrar custos, estudar as 

viabilidades econômicas e elaborar estratégias organizacionais.  

 Criamos uma empresa simulada. Esta empresa prestava serviços para o ócio. 

Esse trabalho nos despertava o espírito empreendedor. Trabalhamos com várias 

ferramentas de gestão. 

 



20 
 

 Após a apresentação oficial do projeto, foi realizada uma avaliação geral, 

visando identificar os acertos e erros cometidos – verificar se foram utilizados os 

conceitos e as ferramentas de gestão organizacional, em um processo de pura 

reflexão. As equipes também fizeram a auto avaliação para medir o desempenho 

profissional de cada um dos seus componentes e para averiguar se conseguiram 

satisfazer à expectativa do mercado (público que assistiu ao evento, todos os alunos 

e profissionais da faculdade). Minha equipe ganhou em primeiro lugar. A experiência 

vivida e o experimento deixaram boas lembranças, recordações.   

 Enfim, após um ano, chega a tão esperada formatura, a tradicional cerimônia 

de colação de grau, a missa e depois o baile. Momentos de muita alegria, com amigos 

e familiares. 

 Durante todo o curso universitário trabalhei em uma multinacional francesa, 

iniciei como estagiária e depois fui efetivada. Eu era auxiliar administrativo. Por meio 

dessa organização fui à Venezuela e, em contato com o Instituto Cultural Brasil 

Venezuela, fui convidada para lecionar aulas de português para estrangeiros. Esse 

Instituto é uma extensão da Embaixada do Brasil, na Venezuela, e os professores são 

preparados para ensinar o português do Brasil e também o espanhol para brasileiros 

e estrangeiros que residem no país.  

 Nessa primeira experiência com a educação, ainda muito jovem, com um perfil 

desbravador e explorador, tive a oportunidade de conhecer a realidade de pessoas 

que promovem a integração entre povos, mediante o conhecimento e o ensinamento 

de uma língua. Foi atuando na oficina de formação do Instituto que percebi a 

dificuldade da comunicação entre nacionalidades diferentes, com objetivos de 

aprendizagem distintos – entre eles: trabalhar, estudar em alguma universidade, 

relacionar-se com algum (a) brasileiro (a), passear, fazer negócios – e a relevância do 

papel do professor na vida de uma pessoa, que pode fazer toda a diferença.  

 Já no Brasil, e recentemente contratada por uma mineradora, tomei 

conhecimento de uma pós-graduação lato sensu em Logística Empresarial e fui 

convencida pelo cenário mercadológico que seria uma boa alternativa para os meus 

propósitos naquele momento, principalmente na empresa, onde precisaria de alguns 

ajustes na logística de transporte. 

 Logo que conclui a pós-graduação lato sensu, um amigo solicitou que eu desse 

sequência a um trabalho que ele havia começado em um curso técnico 

profissionalizante, pois não teria a disponibilidade de horários para dar continuidade e 
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concluir o que havia começado. Para ajudá-lo aceitei e foi excelente. No ano seguinte, 

eu era professora efetiva em um curso técnico de logística. 

 Cursei uma pós-graduação lato sensu em Docência no Ensino Superior, 

buscando saberes específicos da área e também para ter certeza se era aquilo mesmo 

que eu queria.  Numa tarde, recebi um e-mail sobre o processo seletivo que haveria 

na faculdade em que conclui a graduação. Participei e fui aprovada, logo iniciei as 

aulas no curso de Administração. Muitas lembranças emergiam, pois agora estava em 

uma sala, como professora, mas não era qualquer sala, pois já havia estado ali como 

aluna no ensino fundamental e na graduação. Eu buscava recordações dos melhores 

professores, para tratar dos assuntos. Lembrei-me de um professor gentil, inteligente, 

altruísta. Ainda, de outro, paciente, amigo dos alunos, extrovertido. E de um contador 

de histórias. Ensinavam mais do que a teoria, davam vida às letras e aos números e 

isso fazia todo sentido.   

 Acredito que, naquela ocasião já emergia e se contextualizava o que, nos dias 

de hoje, se tornou a situação problema de pesquisa desta dissertação. Já, enquanto 

aluna, observava os processos de ensino, especificamente quanto à relação teoria-

prática e conhecimentos teóricos – contextos de atuação profissional. Creio que, 

enquanto aluna, minha concepção de ensinar e aprender já era concomitante com o 

pensamento de Freire (2003, p. 13): “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

 A observação de professores que conduziam suas aulas, abordando a teoria e 

prática de uma maneira mais reflexiva, contextualizada, próximo de uma realidade em 

detrimento a outros que não procediam da mesma maneira, se constituiu uma 

motivação comum, tanto para minha prática como docente, funcionando como 

exemplos a serem seguidos, justamente pela importância e responsabilidade que 

tiveram para minha formação, quanto para minha pesquisa e vontade de saber como 

e se o ensino realizado nos cursos de Administração, nos dias de hoje, tem articulado 

os conhecimentos do curso às vivências dos contextos profissionais contemporâneos 

e a realidade dos alunos. 

 Foi em julho de 2014 que recebi um material de divulgação da Universidade do 

Vale do Sapucaí (UNIVAS) e busquei informações sobre o processo seletivo. Iniciei 

como aluna especial no curso de pós-graduação stricto senso em Educação. Meu 

objetivo era poder ter uma visão ampla sobre a ciência e o mundo acadêmico, uma 
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formação mais aprofundada na educação, conhecer novas técnicas de pesquisa, 

partilhar ideias e experiências e melhorar minha atuação em sala de aula.  

 Na disciplina Práticas Pedagógicas e Saberes Professores, no Mestrado, li, 

refleti sobre a construção e a reconstrução de saberes, a prática pedagógica no 

processo ensino-aprendizagem. Assim, surgiu a oportunidade de colocar em prática 

o que observava no meu curso de graduação. Quis pesquisar, analisar sobre a 

conexão teoria e prática no curso de Administração porque é a minha formação, dou 

aulas nesse curso e quero dividir o estudo com os colegas de faculdade e 

interessados, com a ideia de que o ensino pode ser diferente, mais atrativo e o 

desempenho do professor nesse processo é fundamental. O crescimento não tem 

limite e os meus sonhos também não. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 O método científico, de modo geral, é caracterizado pelas escolhas realizadas 

perante as opções dos procedimentos sistemáticos considerando-se a necessária da 

descrição de uma determinada situação sob estudo (COELHO CESAR, 2006). Para 

Creswell (2010), a pesquisa implica, como na Figura 1, em problematização, 

teorização, desenvolvimento e análise, buscando construir processo de investigação 

adequado ao objeto investigado. 

 

 

 
Figura 1 – Modelo Crewswell para estruturação de pesquisa 

Fonte: Crewswell (2010, p 85) 
 

 

 Passa-se, então, nesta seção, à descrição da abordagem da pesquisa e dos 

procedimentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste estudo. 
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2.1 Caracterização da pesquisa quanto à abordagem e a natureza de seus 

procedimentos  

 

 

 A pesquisa caracteriza-se como de abordagem mista: “uma abordagem de 

investigação que combina ou associa as formas qualitativa e quantitativa” 

(CREWSWELL, 2010, p. 27). Embora sejam duas abordagens antagônicas, se 

combinadas uma pode se prevalecer sobre a outra, ao mesmo passo em que se 

completam na apresentação de resultados. 

 Os dados levantados a partir do questionário (questões fechadas) foram 

apresentados de forma numérica. As questões abertas do questionário e as falas dos 

professores nas entrevistas foram analisadas pelo que chamamos de análise 

temática, com referência aos estudos de Crewswell (2010). A análise dos resultados, 

no geral, foi interpretada tendo-se como referência o referencial teórico que serviu de 

base à investigação e as questões-problema de pesquisa, que aqui são repetidas: 

como os professores dos cursos de Administração promovem essa conexão? Em que 

medida o ensino realizado tem articulado os conhecimentos do curso às vivências dos 

contextos profissionais contemporâneos e a realidade dos alunos?  

Quanto à natureza, a pesquisa tem natureza exploratório-descritiva (GIL, 2008). 

A pesquisa exploratória visa proporcionar uma visão geral de um determinado fato 

(GIL, 2008). No caso desta pesquisa, visa explorar a conexão entre a teoria e prática 

na docência. A pesquisa exploratória demanda, ainda, um levantamento bibliográfico 

ou uma revisão literária. Já a pesquisa descritiva, objetiva expor/descrever um 

fenômeno e possui os propósitos de descrever as características ou comportamentos 

de grupos (GIL, 2008) – no caso, com professores do curso de Empresas. 

 

2.2 Contexto e sujeitos da pesquisa 

 

 

 O contexto da pesquisa são cursos de Administração de instituições de ensino 

superior, sendo cinco particulares e uma pública, localizadas nas cidades mineiras de 

Lambari, Machado, Pouso Alegre, Passos, Três Corações e Varginha, conforme 

caracterização do Quadro 1.   
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O Quadro 1, na sequência, apresenta dados relativos às instituições de ensino 

superior as quais vinculam-se os cursos de Administração onde atuam os 

participantes da pesquisa. São os dados: (1) data de fundação das 

universidades/faculdades; (2) fins privado ou público; (3) missão das 

universidades/faculdades; (4) principais cursos ofertados. Para as demais 

informações para esta caracterização não houve êxito, ficando no Quadro 1, 

incompletos os seguintes dados: (5) data de fundação/criação/oferta dos cursos de 

Administração e (6) número de vagas ofertadas para os cursos de Administração das 

universidades/faculdades por ano.  

 

Quadro 1 – Caracterização das instituições onde atuam os professores do curso de Administração  
 

CA1 
Privada 

Noturno Criada em 2004, cuja missão é formar profissionais socialmente 
responsáveis, capazes de estender à comunidade em que vivem 
os conhecimentos das ciências, contribuindo para o 
desenvolvimento social e cultural da região, do Estado e do País. 
Oferta graduação em: Administração e Pedagogia. 

CA2 
Privada 

Noturno Fundada em 1998, cuja missão é promover a formação humana, 
ética e profissional, com responsabilidade socioambiental, através 
da excelência no ensino, formando cidadãos para transformar a 
sociedade. Oferta graduação em: Administração, C. Contábeis, 
Direito, Gestão de R. Humanos e Gestão Pública. 

CA3 
Privada 

Noturno Fundada em 1965, cuja missão é contribuir para a formação de 
indivíduos éticos, socialmente responsáveis e competentes, que 
possam ser elementos de transformação social na construção de 
um mundo sempre mais justo, livre e democrático. Oferta 
graduação em: Administração, Ciências Biológicas, Ciências 
Contábeis, Educação Física, Engenharia de produção, Farmácia, 
Fisioterapia, Letras, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Publicidade 
e Propaganda e outros. 

CA4 
Privada 

Noturno Fundada em 1965, cuja missão é promover e disseminar o 
conhecimento com responsabilidade em suas áreas de atuação, 
formando profissionais de alta qualidade, aptos para o mercado de 
trabalho. Oferta graduação em: Administração, Ciências da 
Computação, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, 
Farmácia, Pedagogia, Odontologia, Psicologia, dentre outros. 
Com 140 vagas anuais.  

CA5 
Privada 

Noturno Fundada em 1970, cuja missão é promover formação integral, com 
compromisso social. Oferta graduação em: Administração 
Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Direito, Sistemas 
de Informação, entre outros.  

CA6 
Pública 

Noturno e 
matutino 

Criada em 1963. Oferta graduação em:  Administração, 
Agronomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, C. Contábeis, 
Comunicação Social/Publicidade e Propaganda, Direito, 
Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, 50 vagas anuais por turno. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Completando algumas informações do Quadro 1, para a breve caracterização 

das universidades/faculdade onde atuam os professores do curso de Administração, 

registra-se, ainda que, todos os cursos em pesquisa: (1) são de modalidade 

presencial, bacharelado; (2) encontram-se na área de Ciências Sociais Aplicadas; (3) 

com duração de 8 semestres – exceto a unidade pública pesquisada, com duração de 

4 anos; (4) em relação à informação sobre a carga horária dos cursos de 

Administração das universidades/faculdades, compreendem-se entre 3.000 horas e 

3.200 horas. A Resolução CNE/CES nº 02/2007 estabelece a carga horária mínima 

do curso em 3.000 horas, incluindo estágio e atividades complementares. 

 Foram sujeitos da pesquisa 55 docentes com diferentes formações, 

professores de disciplinas vinculadas aos eixos curriculares do curso de 

Administração, a saber: Conteúdos de Formação Básica, Conteúdos de Formação 

Profissional, Conteúdos de Formação e suas Tecnologias, Conteúdos de Formação 

Complementar. Esses eixos estão de acordo com o disposto no artigo 5º das DCNs 

do Curso de Graduação em Administração, bacharelado (BRASIL, 2005).  

 

Art. 5º. Os cursos de graduação em Administração deverão contemplar, em 
seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular, conteúdos que 
revelem inter-relações com a realidade nacional e internacional, segundo 
uma perspectiva histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito 
das organizações e do meio através da utilização de tecnologias inovadoras 
e que atendam aos seguintes campos interligados de formação: 
I- Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 
sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 
comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com 
as tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas; 
II- Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 
específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a 
administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, 
produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, 
planejamento estratégico e serviços; 
III- Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 
pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e 
aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de 
estratégias e procedimentos inerentes à administração; e 
IV- Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 
transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando 
(BRASIL, 2005, p. 3-4). 

 

Foi critério de inclusão dos sujeitos na pesquisa: lecionar no curso de 

Administração à nível de graduação. O trabalho focou a prática de ensino desses 

professores.  
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2.3 Instrumentos de pesquisa e procedimentos para coleta e análise de dados 

 

 A pesquisa desenvolveu-se em duas fases, sendo construídos instrumentos 

distintos para ambas. Foram instrumentos de pesquisa, o questionário e a entrevista 

semiestruturada.  

 

 

2.3.1. O questionário como instrumento de pesquisa 

  

O questionário é uma técnica de investigação com questões que são 

submetidas ao entrevistado, com o propósito de obter informações; é um instrumento 

de coleta de dados que traduz os objetivos da pesquisa (GIL, 2008). A primeira fase 

da pesquisa, conforme já foi apresentado, foi realizada com professores que atuam 

em cursos de Bacharelado em Administração de cinco instituições de ensino superior, 

cinco particulares e uma pública, num total de 55 sujeitos.  

 Para tal, foi desenvolvido um questionário cujo objetivo foi levantar dados 

acerca de: (1) informações gerais sobre o ensino necessário no curso de 

Administração; (2) atividades realizadas pelos professores visando promover a 

articulação teoria e prática; (3) concepção dos professores sobre teoria e prática e (4) 

formação profissional inicial e continuada. O desenvolvimento desse questionário teve 

como referência fundamentação teórica sobre ensino, teoria e prática. Foi submetido 

à avaliação de dois professores da área 

Esse questionário (APENDICE A) apresenta perguntas abertas e fechadas e 

foi enviado por e-mail, via Formulário Google Docs e/ou diretamente aos docentes, 

através da coordenação dos cursos. Os formulários, quando disparados por e-mail, 

disponibilizam um link para acesso. Neste link está disponível o questionário; as 

questões respondidas são gravadas (dados coletados) e reenviadas pelo próprio 

recurso/comando ‘responder’ do e-mail.  

Registra-se, ainda que, no corpo dos e-mails, antes do questionário, foi inserida 

a apresentação dos objetivos da pesquisa e sua finalidade. Os respondentes estavam 

cientes e autorizaram utilização das informações pela a pesquisa, tendo sido garantido 

o anonimato e a liberdade de retirar-se da pesquisa se julgasse oportuno. Acatando 

esse procedimento, o respondente acessava o link e tinha acesso às perguntas.  
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No dia 20 de agosto de 2016 foi encaminhado pela primeira vez o e-mail, com 

termo e link para o questionário. No início de setembro, poucos responderam, nos 

meses de outubro, novembro, dezembro o número de respondentes foi sendo 

gradativamente ampliado.  

Assim, afirma-se que a coleta de dados se iniciou no mês de agosto de 2016 e 

findou-se em dezembro de 2016. Antes de encaminhar os questionários para os 

professores, foi estabelecido um contato com os coordenadores dos cursos de 

Administração das instituições de ensino superior em que a pesquisa foi desenvolvida. 

Os questionários foram enviados a todos os professores de 06 cursos de 

Administração, em um total de 90 professores; somente 55 responderam (de cinco 

cursos/instituições). 

 

 

2.3.2. A realização das entrevistas 

 

 

 Na segunda fase de pesquisa foi entrevistado um grupo menor de professores 

(respondentes do questionário ‘Fase 1’); foram entrevistados cinco professores. Trata-

se de uma pesquisa não probabilística por conveniência e nesse sentido é que foram 

selecionados os professores. 

Todos os docentes entrevistados atuam em um mesmo curso de Administração 

e a finalidade de tal opção visou, além de aprofundar aspectos específicos da atuação 

dos professores quanto à articulação teoria e prática, voltar à discussão para o 

contexto em que atuam esses professores. Objetivou-se com as entrevistas analisar 

a possível relação entre a atuação desses docentes e as orientações recebidas, pela 

coordenação do curso ou instituição em que atuam.  

De acordo com Gil (2008), a entrevista é uma técnica em que o investigador se 

coloca frente ao investigado e formula perguntas visando a coleta de dados que será 

de interesse da investigação. É uma forma de diálogo onde, de um lado tem alguém 

que busca dados e, do outro lado, alguém que é fonte de informação. Gil (1999, p. 

120) explica que, no caso da entrevista semiestruturada, “o entrevistador permite ao 

entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema 

original, esforça-se para a sua retomada”. Percebe-se a necessidade de o 

entrevistador conhecer o assunto e focar nele – como é o caso da entrevistadora, em 
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seu conhecimento sobre o assunto, por ser uma docente universitária de 

Administração, cujo interesse profissional e pessoal se entrelaçam em responder a 

situação problema formulada no início da proposta de pesquisa e deste texto 

dissertativo.  

A entrevista organizou-se por meio de um roteiro e, uma vez que se trata de 

uma entrevista semiestruturada, esse não apresentou perguntas, mas sim pontos que 

foram apresentados pelo entrevistador durante a entrevista (APENDICE B). 

   

 

2.4. Análise dos Dados 

 

 

 Para a análise dos dados, a partir da abordagem de pesquisa mista, de 

Crewswell (2010), utilizou-se, para esta dissertação, dos processos de desenho da 

pesquisa também delineados pelo mesmo autor, o que já foi apresentado. Na análise 

partiu-se da ponderação das questões, buscando-se pelo suporte teórico da 

bibliografia, como propõe Crewswell (2010). 

Para as respostas fechadas do questionário, em um primeiro momento, foi 

realizada a descrição quantitativa dos dados fazendo-se uso do Excell para Windows. 

Esses resultados quantitativos foram demonstrados por meio de formas gráficas e/ou 

apresentados em quadros, conforme demandou o conteúdo de cada questão 

analisada. Em um segundo momento, seguiu-se de uma análise interpretativa dirigida 

pela revisão da bibliografia. A análise buscou pela emergência de temas. 

A ideia de tema está associada a uma afirmativa sobre determinado assunto e 

pode comportar relações representadas por meio de um resumo, uma frase, uma 

palavra (CREWSWELL, 2010). Deste modo, os resultados dos questionários e das 

entrevistas estruturaram-se em tópicos temáticos. 

As entrevistas foram transcritas e, em um primeiro momento, analisadas 

individualmente, fazendo-se anotações que se voltavam às questões de pesquisa e 

seus objetivos. Em um segundo momento, procedeu-se uma análise transversal a 

todas as cinco entrevistas, buscando-se por convergências e divergências, que 

respondessem e delineassem o trabalho realizado na sala de aula pelo professor e a 

relação da teoria com a prática. Dessa análise, foi-se delineando, o que será 
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apresentado detalhadamente na seção em que se descrevem e discutem os dados 

da pesquisa, o que foi chamado de tema.  

 

 

2.5. Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida mantendo-se o anonimato e a privacidade da 

instituição e dos/as professores, realizando-se análise sigilosa e criteriosa dos dados 

levantados que somente foram coletados após a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS).  

 As entrevistas foram audiogravadas com a autorização dos participantes da 

pesquisa, e os registros foram destruídos ao término da pesquisa; o mesmo em 

relação a outros registros e documentos.  
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3 O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Na presente seção será abordado um breve histórico da Administração e da 

criação dos cursos no Brasil.  

 

 

3.1 A Administração e os cursos no Brasil 

 

 

 Embora a Administração não seja o objeto de estudo desta pesquisa, mas sim 

o ensino realizado nos cursos de Bacharelado em Administração – especificamente 

sobre como a relação teoria e prática tem sido articulada e desenvolvida nesses 

cursos – é importante apresentar um breve histórico sobre a Administração no Brasil. 

Segundo Stork (1983), a Administração sempre existiu e a figura do administrador 

evoluiu ao longo do tempo. Ela aparece mais nitidamente na sociedade brasileira no 

momento em que, nos EUA, se dá o processo de implantação de filiais e subsidiárias 

das grandes empresas norte-americanas, logo, a disciplina administração foi inserida 

em cursos universitários. 

 Explicações mais detalhadas sobre a origem da Administração – e, 

consequentemente, para o ensino da Administração – são apresentadas pelo 

Conselho Federal de Administração (CFA), conforme o que segue. 

Em 1952 iniciou-se o ensino de Administração no Brasil. Esse ensino está 

diretamente relacionado ao processo de desenvolvimento do país. O surgimento da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a criação da Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo (FEA –USP) marcaram o ensino e a 

pesquisa de temas econômicos e administrativos no Brasil. A Fundação Getúlio 

Vargas surgiu em 1944. O objetivo da Fundação era formar especialistas para atender 

ao setor produtivo, tomando-se como inspiração as experiências norte-americanas. A 

Faculdade de Economia e Administração (FEA) foi criada em 1946, devido ao grande 

surto de industrialização, com empresas que demandavam para a gestão, técnicas 

altamente especializadas (CFA, 2017). 

Em 1952 foi criada a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), pela 

Fundação Getúlio Vargas, com o apoio da ONU e da UNESCO. Com o surgimento 
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desta escola, no Rio de Janeiro, a FGV preocupou-se em criar uma escola destinada 

especificamente à preparação de Administradores, vinculada ao mundo empresarial, 

com o objetivo de formar especialistas em técnicas modernas de administração 

empresarial. Essa situação possibilitou a criação da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (EAESP), em 1954.  Com a criação da EAESP, surgiu o 

primeiro currículo especializado em Administração (CFA, 2017). 

Todas estas instituições anteriormente mencionadas foram criadas com 

objetivo bem definido: atender, por meio da preparação de recursos humanos, às 

demandas oriundas do acelerado crescimento econômico. 

Observa-se que a criação e a evolução dos cursos de Administração na 

sociedade brasileira, no seu primeiro momento, se deram no interior de instituições 

universitárias, fazendo parte de um complexo de ensino e pesquisa (CFA, 2017). 

A partir da década de 60, ocorreu o crescimento acentuado das grandes 

empresas, principalmente estrangeiras e estatais, implicando diretamente a 

necessidade de profissionais com treinamento específico para executar diferentes 

funções internas das organizações, constituindo um espaço para a utilização dos 

Administradores que passaram pelo sistema escolar. O ensino de Administração 

alcançou uma dimensão significativa na sociedade brasileira (CFA, 2017). 

 

[...] foi por volta de 1960 que administração começou a ser reconhecida, 
conquistando espaço, importância e status na atividade profissional, com 
ênfase no governo de Getúlio Vargas, que veio valorizar a ciência, suprindo 
suas necessidades de aprimoramento na Administração Pública Federal, 
com ordenação de mudanças, e reformas administrativas e sociais. A lei 
4769, que regulamenta a profissão só foi aprovada no dia 9 de setembro de 
1965, dia em que se comemora o dia do administrador, no governo do então 
presidente Castelo Branco, com o desenvolvimento do país e a necessidade 
de ocupar profissionais qualificados em administração, sendo que até então 
as empresas eram administradas apenas por seus próprios donos 
(TASCHETTO, 2009, p. 1). 

 

 Em 1979, o Conselho Federal de Administração (CFA) promoveu um concurso 

para a criação da marca oficial dos Cursos de Administração. Segundo Lima (2013), 

o símbolo vencedor é, provavelmente, o mais brasileiro dos símbolos acadêmicos, 

sendo dotado de significados. As setas centrais indicam um objetivo comum e a 

disposição das formas geométricas remete às ações de organizar, direcionar, orientar, 

coordenar, arbitrar e planejar – conforme mostrado na Figura 2. 
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Figura 2 – Símbolo do Curso de Empresas criado em 1979 

Fonte: Lima (2013, p.1) 

 

“A profissão de ‘Técnico em Administração’, tem espaço legal e profissional no 

Brasil desse a Lei N. 4.769/65, e o especialista da área só venceu sua crise de 

identidade, ganhando um nome certo – administrador – com a Lei N. 7.321/85” 

(TATTO, 2001, p. 1) 

Na década de 90, a tecnologia da informação passou a impactar as 

organizações, oportunizando a modernização de suas estruturas. Tal modernização, 

promoveu mudanças no conceito de administrar (LACOMBE; HEILBORN, 2003), 

também no Brasil. Tatto (2001), em seus estudos sobre a evolução da Administração, 

apresentou um condensado sobre suas três eras, abrangendo inclusive as 

organizações brasileiras, conforme o Quadro 2.  

 
Quadro 2 – As Três Eras da Administração do Século XX 

 
Fonte: Tatto (2001, p.1) 
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 Maximiano (2007), pondera que já na Era da Informação, apoiando-se nas 

variáveis que representam a evolução da Teoria Geral da Administração (TGA) – 

produtividade, qualidade, competitividade – os processos administrativos vêm se 

adaptando, segundo a ocorrência de novas situações, apoiando-se nas teorias 

administrativas e se resumem nos seguintes estágios evolutivos: (1)  planejamento – 

refere-se à tomada de decisões acerca dos objetivos, bem como dos recursos 

demandados para realização do processo administrativo; (2) organização – refere-se 

à tomada de decisões acerca das divisões de responsabilidade e delegações de 

pessoal, bem como de recursos para realização das tarefas delegadas; (3) direção – 

refere-se compreensão acerca das decisões que acionam qualquer tipo de recursos, 

principalmente recursos de pessoas para a operação de tarefas delegadas e 

cumprimento de objetivos estipulados; (4) controle – refere-se à tomada de decisões 

e ações acerca da efetividade e cumprimento dos objetivos estipulados. 

Nos dias de hoje, os números atualizados em relação aos cursos de 

Bacharelado em Administração, bem como em relação aos Cursos Superiores de 

Tecnologia nas diversas áreas da Administração foram publicados pelo CFA em 

compilação aos resultados de pesquisas desenvolvidas para o Censo da Educação 

Superior de 2015, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP/MEC). O Quadro 3 exibe tais resultados. 

 

Quadro 3 – Censo da Educação Superior de 2015 (Administração) 

Cursos Matrículas (números) Matrículas (%) 

Bacharelado em Administração 
Brasil 

793.564 12% 

Cursos Superiores de Tecnologias 
em Administração Brasil 

512.007 8% 

Bacharelado e CST em Áreas 
Diversas Brasil 

5.220.722 
 

80% 

Total 6.526.293 100% 

Fonte: CFA (2017, p. 1) 

 

 Ainda de acordo com os resultados do Censo da Educação Superior de 2015: 

 

O Curso de Bacharelado em Administração encontra-se entre os cursos com 
maior número de alunos matriculados no ensino superior. Conforme o Censo 
da Educação Superior elaborado pelo INEP no ano de 2015, encontravam-se 
matriculados 793.564 alunos nos cursos que formam futuros 
Administradores, os quais representam 12% do universo de alunos 
matriculados em Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras. Os 
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Cursos Superiores de Tecnologia em determinada área da Administração 
tiveram um crescimento de 137,12% no período de 2007 a 2014, e só no 
período de 2014 a 2015 cresceram outros 5% (CFA, 2017, p.1). 

 

 De acordo com os resultados, percebe-se que os números evidenciam uma 

demanda para os cursos de Administração, estando este bacharelado em crescimento 

contínuo, em igual proporção à demanda por profissionais de Administração pelo 

mercado brasileiro (CFA, 2017). 

 

 

3.2. Diretrizes Curriculares dos cursos de Administração 

 

 

 É interessante destacar que o curso de Administração tem um currículo que 

contempla alguns campos de formação, sendo: os Conteúdos de Formação Básica, 

os Conteúdos de Formação Profissional, os Conteúdos de Formação Quantitativos e 

suas Tecnologias, os Conteúdos de Formação Complementar (BRASIL, 2005). É 

interessante, ainda, compreender o enunciado de ‘diretrizes curriculares’ que se 

aplicam, também, ao curso de Administração: 

 
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para a 
Educação Básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos 
sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE). [...] são um conjunto de definições doutrinárias 
sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação Básica que 
orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. [...] buscam promover a equidade 
de aprendizagem, garantindo que conteúdos básicos sejam ensinados para 
todos os alunos, sem deixar de levar em consideração os diversos contextos 
nos quais eles estão inseridos. [...] visam preservar a questão da autonomia 
da escola e da proposta pedagógica, incentivando as instituições a montar 
seu currículo, recortando, dentro das áreas de conhecimento, os conteúdos 
que lhe convêm para a formação [...] (RODRIGUES, 2012, p.1). 

 

 É oportuno salientar que a organização curricular deve definir uma formação 

nas esferas humana e profissional por meio dos pareceres e indicações pedagógicas,  

matriz curricular e estrutura acadêmica e compreender e disponibilizar os elementos 

do currículo em uma visão sistêmica, abrangente: informações, conhecimentos e 

saberes importantes para a formação das competências estabelecidas no perfil do 

egresso; estrutura curricular; bibliografias; estratégias de ensino; quadro docente com 

perfil adequado à proposta formativa; recursos materiais; serviços administrativos; 
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laboratório; infraestrutura; recursos necessários para efetivação da proposta 

pedagógica( BRASIL, 2005). As DCNs sugerem outros indicadores:  

 

1-Eleger conteúdos curriculares compatíveis com o perfil do egresso 
desejado, baseado em conhecimentos, habilidades, competências e atitudes; 
2-Formação discente em conformidade com o projeto pedagógico; 
3-Evitar o prolongamento desnecessário do currículo, tendo em vista o 
paradigma da formação continuada; 
4-Assegurar ampla liberdade na distribuição da carga horária, obedecendo 
aos conteúdos de formação; 
5-Promover práticas voltadas ao desenvolvimento da autonomia intelectual e 
profissional do aluno; 
6-Aproximação entre Instituição de Ensino Superior/escola-empresa-
comunidade, como parte integrante do processo de formação; 
7-Flexibilização curricular e atualização de conteúdos disciplinares com vistas 
a acompanhar as transformações contemporâneas; 
8-Fortalecer uma articulação entre ensino, pesquisa e extensão de maneira 
a criar uma relação dialética entre teoria e prática; 
9-Adoção de alternativas diferentes de tecnologia educacional, criando um 
clima favorável de aprendizagem; 
10-Realização de avaliação institucional, docente e discente. A avaliação do 
discente deve contemplar critérios multi e interdisciplinar, evitando-se 
avaliações isoladas, por disciplina; 
11-Concepção e composição das atividades complementares de forma a 
propiciar aos alunos o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 
competências adquiridas fora do ambiente escolar (BRASIL, 2005, p.1). 

 

Admitindo a intervenção do mundo tecnicista na educação e entendendo que o 

modelo educacional atual prepara o indivíduo tanto para possuir um perfil qualificado, 

quanto para atender o mercado, Guimarães (2015, p.41) afirma que, as instituições 

na atualidade parecem “estar fundamentalmente subordinada às exigências do 

mercado de uma sociedade capitalista, entendida agora não mais apenas nos limites 

de suas fronteiras nacionais, mas em sua dimensão planetária”, o que é preciso olhar 

com cautela e crítica. 

 Neste contexto, o ensino por competências surge como uma forte tendência, 

não somente na Educação Básica, mas também no Ensino Superior. A sua defesa 

por um ensino contextualizado, articulado às solicitações sociais e econômicas, 

justificou que fosse adotado pela maioria das instituições, também pelas reformas 

curriculares governamentais, sobre o que é preciso refletir.  Demanda-se, assim, 

pensar um pouco mais sobre o ensino por competências, o que ficou forte como 

tendência nos cursos de Administração, sobretudo a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado (BRASIL, 2005). 

 “A noção de competências se relaciona de forma estreita à globalização 

econômica, em que o capital conduz a uma formação de trabalhadores que atenda às 
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exigências das constantes alterações resultantes dos processos produtivos” 

(GUIMARÃES, 2015, p. 39-40). 

 Souza e Zambalde (2015) desenvolveram um estudo de caso em cursos de 

Administração do Estado de Minas Gerais abordando o desenvolvimento de 

competências em ambiente acadêmico, chegando à conclusão de que: 

 

As novas abordagens de currículo por competências têm suscitado 
discussões e proposições para um novo paradigma normativo às políticas 
internacionais de educação, envolvendo instâncias governamentais, gestores 
dos sistemas de educação, pesquisadores, educadores e políticos com a 
finalidade de encontrar uma direção compartilhada e dar os referenciais 
necessários a um mundo convulsionado pela economia, pela política e pela 
tecnologia, representando o ambiente acadêmico um importante laboratório 
para alunos construírem novas competências e se desenvolverem 
profissionalmente (SOUZA; ZAMBALDE, 2015, p. 340-341). 

 

 As últimas Diretrizes Curriculares foram aprovadas por meio da Resolução nº 

04/2005, do Conselho Nacional de Educação (CNE) – Câmara Educação Superior 

(BRASIL, 2005). Tais Diretrizes ensejam a flexibilização curricular, onde as 

instituições devem, a partir delas, elaborar seus projetos pedagógicos, segundo uma 

adequação às demandas sociais, às demandas do meio e aos avanços científicos e 

tecnológicos. As Diretrizes têm como referência o ensino por competências e, entre 

os aspectos indicados, está a necessária relação teoria e prática. Cabe aos cursos de 

Administração a escolha das competências que serão trabalhadas com o objetivo de 

desenvolver o perfil pretendido do egresso, de acordo com a região. O perfil do 

formando no Curso de Graduação em Administração está no artigo 3º da Resolução 

nº 4 de 13 de julho de 2005: 

 

Capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, 
sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados 
níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como para 
desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação 
de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e 
adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes e 
emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador 
(BRASIL, 2005, p. 1).  

 

 Ainda, segundo as diretrizes curriculares, o curso de Administração deve 

possibilitar, na formação, as seguintes competências e habilidades elencadas: 

 

1-Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 
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preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 
diferentes graus de complexidade, o processo de tomada de decisão; 
2-Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais ou intergrupais;  
3-Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção compreendendo 
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 
gerenciamento; 
4-Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico, para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim 
expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 
organizacionais e sociais;  
5-Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e 
das implicações éticas do seu exercício profissional; 
6-Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 
em organizações; 
7-Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais (BRASIL, 2005, p.1).  

 

 No desenvolvimento de competências, o aluno deve se comprometer com sua 

própria aprendizagem, refletindo quais são suas responsabilidades. Masetto (2003, p. 

23) diz que “não há como se promover essa aprendizagem sem a participação e 

parceria dos próprios aprendizes. Aliás, só eles poderão ‘aprender’. Ninguém 

aprenderá por eles”. É relevante valorizar as ações do aluno para que ele aprenda o 

que é proposto e para que o processo de aprendizagem o leve a assumir 

responsabilidades, extrapolando os conhecimentos necessários, habilidades e 

competências.  

 A organização curricular representa o que se espera dos profissionais formados 

pelo curso, com relação: ao conhecimento, habilidades humanas e profissionais, 

valores e atitudes; à integração da teoria com a prática; à integração das áreas de 

conhecimento; à organização de conteúdos e avaliação, em uma perspectiva de 

novas possibilidades, pensando em um ensino superior que responda às exigências 

atuais e futuras, levando em conta as necessidades da comunidade onde se vive, o 

progresso científico e tecnológico. Porém, tendo como referência autores cujas ideias 

serviram de base a esta pesquisa, afirma-se a necessidade de que essa formação se 

dê de forma crítica e contextualizada, tomando-se como referência, não somente 

solicitações de um mercado, mas voltando-se a atuação social e profissional do 

graduando, futuro administrador.  
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4 REFLEXÕES SOBRE O ENSINO, A TEORIA E PRÁTICA E FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR 

 

  

 Tendo apresentado e discutido acerca da Administração na seção anterior, a 

discussão que aqui se apresenta tem como norte o ensino e a formação dos 

professores, propondo reflexões acerca da relação teoria e prática no ensino realizado 

nos cursos de Administração. 

 Nicolini (2003) pondera que, os cursos de formação profissional à nível superior 

no Brasil, nas últimas décadas, assumiram formação voltada, em grande parte, ao 

mercado profissional, em especial nos cursos de Administração. Essa formação é 

influenciada pela concepção de competência profissional, e está na base das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Administração (BRASIL, 2005), 

conforme já se apresentou.  

 Segundo Chiazzotti e Casali (2012), para que a formação profissional supere a 

concepção de competência profissional faz-se necessária mudança no ensino de 

Administração com reflexões sobre o ensino, a teoria e prática e a formação do 

professor.  

 

 

4.1 Teoria e prática em sala de aula: concepções e práticas 

 

 

 Segundo Lombardi e Saviani (2009), fortes resquícios da metodologia jesuítica 

ainda estão presentes, dificultando o processo de construção do conhecimento. Ainda 

predominam, na organização universitária, currículos organizados por justaposição de 

disciplinas e, também, a figura do professor que transmite conteúdos curriculares que 

podem ser desarticulados – não significativos para o aluno. Nas escolas jesuítas a 

ação docente era de transmitir o conteúdo indiscutível a ser memorizado, 

acompanhado de exercícios a serem resolvidos pelos alunos e tinha o recurso da 

avaliação para controle rígido e preestabelecido. O processo de ensino era ligado à 

memorização e repetição dos conteúdos. O resultado desejável era um aluno passivo 

e obediente, que memorizasse o conteúdo para realização de avaliações. Esse 

modelo encontra-se nas práticas e modos de ensinar das universidades, onde o ritual 
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da docência se consiste em apresentar conteúdos, controlar os alunos e avaliar a 

aprendizagem. 

 O modelo processo-produto, em que o ensino se reduz ao comportamento do 

aluno observável pelo professor e a aprendizagem é aferida pelo rendimento 

acadêmico do aluno, rendimento este fundamentado em uma cultura 

descontextualizada, continua dirigindo a prática dos professores (PÉREZ GOMEZ, 

1998). Refere-se à aprendizagem arbitrária, memorialística, superficial ou 

fragmentária, dificilmente aplicável na prática e, por isso, facilmente esquecida. Neste 

modelo processo-produto, a vida da aula pode se reduzir às relações que se 

estabelecem entre o comportamento observável e o rendimento acadêmico do aluno 

(PÉREZ GOMEZ, 2000). 

 Compreender a sala de aula é um requisito necessário para evitar a 

arbitrariedade na intervenção. A vida da sala de aula, dos indivíduos e dos grupos que 

nela se desenvolvem, tem muitas formas diferentes de ser e diversos modos de 

manifestação em virtude das trocas e interações que se produzem, tanto na estrutura 

de tarefas acadêmicas, como nos modos de relação social que se estabelecem. Cada 

uma dessas formas e modos distintos cria a possibilidade de novos esquemas de 

conhecimento, novas formas de compreensão e novas perspectivas de conhecimento 

(SACRISTÁN; PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

 Perceber o contexto em que se atua a partir da reflexão sobre os elementos 

que interferem na sua prática, coloca o professor como parte importante do 

desenvolvimento da atividade educativa, pois lhe oferece, segundo Pérez Gómez 

(1998), a relação com a problemática de seu contexto de atuação. O mesmo autor 

aponta que o conhecimento só pode ser considerado um meio dos processos de 

reflexão se for interligado, significativamente, em esquemas de pensamentos mais 

genéricos, acionados pelo indivíduo ao decifrar a realidade concreta e organizar a sua 

própria experiência. Apenas, mediante a participação ativa dos alunos em uma 

comunidade democrática de aprendizagem, envolvendo-se reflexivamente na 

determinação da vida social e acadêmica da universidade e da aula, pode-se provocar 

a (re) contextualização da aprendizagem.  

 Sacristán (1999) esclarece a diferença entre prática e ação. A prática é 

institucionalizada, são as formas de ensinar, configurando a cultura e a tradição das 

instituições. Essa tradição seria o conteúdo e o método de educação. Já a ação refere-
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se aos sujeitos são seus modos de agir e pensar, seus valores, seus desejos, seu 

conhecimento, seus esquemas teóricos de leitura do mundo.  

 No processo de melhoria das tradições educacionais, as teorias oferecem 

instrumentos que permitem questionar as práticas e, ao mesmo tempo, pôr as próprias 

teorias em questionamento, uma vez que são explicações sempre provisórias da 

realidade (SACRISTÁN, 1998). A atividade de ensinar estaria baseada em esquemas 

práticos, utilizados na condução da atividade docente. Os esquemas práticos não são 

esquemas prontos que o professor coloca mecanicamente em ação na atividade 

profissional. Apresentam diversas conexões de pensamento e ação, ao longo de sua 

carreira (SACRISTÁN, 1999). 

 Dessa forma, além do aprofundamento nas teorias de ensino, os professores 

devem ter acesso a esquemas práticos que orientem o desenvolvimento da prática 

curricular. Portanto, pesquisar a prática impõe-se como caminho para a transformação 

delas, as atividades de análise e interpretação crítica da prática, contribui para a 

modificação da ação pedagógica. O professor pode ter consciência das crenças, dos 

valores e dos conhecimentos que estão influenciando seu fazer e, assim, adotar 

melhores condições para modificar seu comportamento em sala de aula. O objetivo é 

o discente poder conceber noções e princípios, independentemente do exemplo 

estudado, ser capaz de associar ideias, chegando a deduzir consequências pessoais 

e inéditas (SACRISTÁN, 1999). 

 Especificamente, em relação ao ensino nos cursos de Administração, a reflexão 

acerca da integração da teoria e da prática é necessária para pensar em ações 

transformadoras, permitindo que o aluno seja inserido em um ambiente onde ele 

possa associar o aprendizado da sala de aula com o conhecimento organizacional. 

Pensar teoria e prática exige ações transformadoras, com a necessidade de um novo 

modelo para o exercício da docência, um professorado que compartilhe conhecimento 

com o aluno, em uma relação de reciprocidade, de colaboração (BIDO; GHOBRIL; 

NASSIF, 2007). 

A implantação de novas tecnologias e o esgotamento de métodos e técnicas 

tradicionais demandam modelos mais vivenciais no ensino da Administração. O papel 

do professor mudo para o de facilitador de um processo e o aluno participa mais e tem 

autonomia. Existe a necessidade de mudanças dos modelos de ensino e de 

aprendizagem. Bido, Ghobril e Nassif (2007), falam de um ensino meramente 
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ilustrativo, sem a integração da prática sob a ótica das teorias estudadas. Diante desta 

realidade, o papel da universidade deve ser questionado.  

 A universidade desempenha um papel fundamental na articulação da 

prática/teoria de ensino e deve mobilizar dispositivos necessários para que essa 

articulação ocorra.  Porém, dentro de uma lógica e sistema de ensino, muitos 

enxergam a universidade como uma instituição ofertadora de aulas, em que o aluno 

assiste aulas, faz provas e após alguns anos adquire um diploma. Ao contrário, a 

proposta deveria ser o aluno conhecer e intervir no conhecimento, incorporando a 

prática à teoria (LIMA; PEREIRA, 2016). 

 As seleções nas grandes corporações requerem mais que mão de obra 

qualificada, elas passaram a exigir a capacidade de resolução de problemas e boa 

comunicação; ou seja, o administrador deverá ter o mínimo de experiência prática 

para ingressar nas organizações, mobilizando saberes, conhecimentos diferenciados. 

Essa experiência poderia ser adquirida na própria universidade. Porém, o que a sala 

de aula tem garantido é o contato inicial com os conhecimentos e capacidades – o 

que não é suficiente. A teoria não se encontra atrelada, associada à prática, sendo 

que isso é relevante na formação do aluno de Administração, impactante diretamente 

no seu exercício profissional. Teoria e prática precisam se complementar no processo 

ensino-aprendizagem (LIMA; PEREIRA, 2016).  

 No campo do conhecimento, dispor de informações acabadas significa ter 

esgotadas as possibilidades de aprender e ensinar de forma proficiente, proveitosa. 

O valioso é incorporar, manusear as informações com a finalidade de resolver 

questões conflitantes que emergem no dia a dia dos administradores. Pouco 

importante é um acúmulo de conhecimentos; contudo, muito importante é a utilização 

desses conhecimentos adquiridos para atuar sobre uma situação real. Na sala de 

aula, o professor pode propiciar condições para que a aprendizagem se realize, se 

respaldando de estratégias que incluam metodologias que facilitam a aprendizagem. 

Essas metodologias devem contemplar o estímulo ao desenvolvimento de uma visão 

crítica diante de diversas ocorrências, realçando as últimas variações no mundo dos 

negócios, nas estruturas organizacionais, nas negociações, na visão sistêmica e 

integrada do mundo e no uso estratégico do conhecimento e da informação (BIDO; 

GHOBRIL; NASSIF, 2007).  

 O que se espera é que o aluno seja estimulado e tenha interesse pela pesquisa, 

exerça a capacidade de reflexão e de descoberta do conhecimento por meio do 
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estudo, fomentando o senso de responsabilidade e o envolvimento no processo 

ensino-aprendizagem, resultando em um maior aprendizado (CAMPELO, 2012). 

 Ensinar sempre exigirá dupla responsabilidade: a do professor – que 

proporciona condições para que o aluno seja inserido na construção do conhecimento 

e; a do aluno – em demonstrar vontade e iniciativa de contribuir para que essa 

construção seja realizada. Aluno e professor são, ao mesmo tempo, sujeito e objeto 

dessa criação. Em cada disciplina, há sujeitos, objetos, contextos e circunstâncias 

sempre diferentes e com isso há uma dinamicidade em torno das práticas, exigindo 

uma prática não repetitiva, no cotidiano docente. Nesse panorama, no propósito de 

teorizar e praticar as ações educativas, não deve existir uma separação, mas a união 

para que se constitua a práxis educativa (CAMPELO, 2012).  

 Da vivência real, manifestada pelo aluno na sala de aula, podem partir 

argumentações sobre a validade de bases conceituais de alguma disciplina do curso 

de Administração. A interação e a valorização da história de vida dos alunos são 

mecanismos de interação entre o professor e aluno e também um eficiente método de 

articulação do conhecimento prático dos alunos com o conhecimento teórico 

disciplinar; o aluno se sente sujeito do ato de aprender. Trata-se de um agir docente 

focado na formação e humanização, desenvolvendo habilidades, atitudes e valores, 

abordando o contexto social dos professores e dos alunos, conduzindo os alunos à 

ação, reflexão, à vontade de ampliar o entendimento sobre determinado assunto, à 

indagação (CAMPELO, 2012).  

 Às vezes esta condição parece distante, devido ao fato de que, por muito tempo 

a educação ter se norteado numa visão taylorista, onde o que predominava era a 

racionalidade técnica, em que o exercício profissional era desempenhado através da 

aplicação de teorias, métodos e técnicas de forma fragmentada e alienada. O fazer e 

o conhecer são separáveis, há um objetivo prefixado, a prática é a aplicação das 

teorias. E, esse modelo educacional tem sido rejeitado por alguns motivos, dentre 

eles, a aplicação do conhecimento cientifico em detrimento da análise da prática e por 

tratar os problemas e as situações de forma genérica. Assim, pode-se afirmar que 

surge uma nova proposta à educação, um professor prático reflexivo, capaz de criar 

suas próprias ações, de administrar complexidades reais e de resolver situações 

embaraçosas por meio da integração da técnica e conhecimentos práticos, num 

processo de evolução (FERNANDES et al., 2011). 
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4.2 Repensando a sala de aula a partir relação teoria e prática como práxis 

 

 

 Objetivando problematizar ainda mais a discussão sobre a conexão teoria e 

prática, neste tópico se apresenta e discute a ideia de práxis, dirigindo às reflexões 

para a relação teoria, prática, trabalho e transformação (econômica, social e cultural). 

A importância dessa discussão para a pesquisa refere-se à necessidade e importância 

de pensar a atuação, o trabalho docente, como espaço/tempo da práxis. 

A palavra práxis é lembrada e este termo originalmente significava a ação pura 

realizada por meio das relações entre as pessoas. Essa palavra carregou o sentindo 

de atividade prática, até o instante em que Karl Marx, em seus estudos, questiona 

com seus estudos essa correlação. A práxis é atividade transformadora, perspicaz e 

intencionalmente realizada, distinguindo do termo ‘prática’, que, usualmente, diz 

respeito ao sentido utilitário das coisas, vinculado às necessidades imediatas 

(VÁZQUEZ, 1977).  

É essencial o entendimento do conceito de ‘práxis’, saindo do senso comum, 

modificando a realidade. O trabalho humano é a peça chave para aproximar-se do 

princípio da ‘práxis’ – logo, a práxis material produtiva não só é fundamento do domínio 

do homem sobre a natureza, como também, do domínio sobre a própria natureza. 

Marx retrata a práxis como uma atividade com origem na interação entre o homem e 

a natureza, sendo que esta só faz sentido quando o homem a altera através do seu 

trabalho (VÁZQUEZ, 1977). 

 “Toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis” (VÁSQUEZ, 1977, 

p. 185). A práxis é uma atividade que implica não apenas à objetividade, mas, também 

o lado subjetivo, particular e individual da atividade. Ao mesmo tempo que o homem 

cria instrumentos, objetos e explora tecnologias, ele produz e transforma a si mesmo.  

 Práxis e prática são expressões semelhantes, mas não significam as mesmas 

coisas. No sentido filosófico, usando-se da reflexão, o termo práxis difere do termo 

prática, que é um termo preponderante na linguagem comum e, que em geral, diz 

respeito à acepção utilitarista ou mesmo banalizada das coisas, em expressões como 

‘sujeito prático’ e ‘sentido prático’. Já a práxis, é uma atividade transformadora, 

refletiva, consciente e de forma intencional realizada. “O conhecimento verdadeiro é 

útil na medida em que com base nele, o homem pode transformar a realidade” 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 213).  
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 A atividade teórica, por si só, também não é práxis; a reflexão teórica sustenta 

o entendimento da realidade, sendo a sua finalidade elaborar ou transformar teorias 

que expliquem uma realidade presente ou futura, operando apenas no pensamento. 

Essa atividade não modifica realmente o mundo, e sim as ideias sobre o mundo, e só 

pode contribuir para transformá-lo exatamente como teoria – logo, “para produzir 

mudança não basta desenvolver uma atividade teórica, é preciso atuar praticamente” 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 209).  

 Na teoria marxista, a práxis é o fundamento da teoria, e esta deve estar incluída 

na práxis – a teoria é vista como uma forma de práxis. Ante a concepção marxista, o 

mundo não altera apenas pela prática, mas requer uma análise teórica, muito menos 

uma teoria chega a fazê-lo, sendo essencial a junção dos dois fatores, teoria e prática. 

A práxis marxista, pode ser determinada como “[...] atividade material do homem que 

transforma o mundo natural e social para fazer dele um mundo humano” (VÁZQUEZ, 

1977, p. 3).   

 A atividade material é a interpretação, a leitura do mundo e consiste também 

como uma possibilidade de transformação. Percebe-se que nesse panorama, o ser 

humano é um sujeito histórico, feitor de suas ideias, de suas relações sociais. Para 

Vázquez (1977), a práxis material produtiva não só é fundamento do domínio do 

homem sobre a natureza, como também do domínio sobre a própria natureza. Assim, 

produção e sociedade, ou produção e história, formam uma unidade indissolúvel. 

Através da prática social, o homem é capaz de refletir sobre os problemas do 

conhecimento, da sociedade e encontrar meios para explicá-los, significá-los e 

transformá-los. Contudo, é inevitável que o homem tenha uma boa consciência do 

mundo e sobre si, relacionando a práxis com a transformação de fato; é inevitável 

estabelecer uma conexão entre a transformação da natureza por meio do trabalho 

humano, com a transformação da sociedade diante da ação do homem. 

Vázquez (1977, p. 207), aborda sobre a condição de possibilitar a transição, o 

movimento da teoria à prática, onde os ingredientes “cognoscitivos e teleológicos 

sejam vinculados e mutuamente considerados”. Os ingredientes cognoscitivos que o 

autor menciona seria a vontade de aprender e conhecer a realidade e, os teleológicos 

seriam os planejamentos, as hipóteses, elaborados com o propósito de que algo 

aconteça, pensando a questão da prática como instrumento reflexivo associado à 

teoria. 
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 Com base na concepção de Vázquez (1977), emerge a tentativa de conhecer 

a relevância do entendimento da práxis para o professor no curso de Administração, 

bem como para aqueles que se formarão. Emerge, ainda, a demanda de se trabalhar 

a formação de uma consciência reflexiva, crítica e ao mesmo tempo transformadora. 

A universidade tem um papel social e indispensável a representar, podendo 

decidir entre preservar e reproduzir a sociedade como está organizada ou transformar 

o homem, por meio da educação, onde ele possa atuar conscientemente e 

criticamente no contexto que está inserido. O discente no curso de Administração 

precisa usar do conhecimento adquirido por meio da universidade e saber o que fazer 

com ele, como utilizá-lo no dia a dia, para que então veja sentido em aprender, em 

buscar novas fontes de aprendizagem. Ele observa a realidade das pessoas que o 

cercam, extrai informações e vai para a sala de aula com explicações baseadas no 

senso comum. Durante a aula, esse discente troca informações e conhecimento com 

os amigos e professores, e tenta comparar a explicação que ele tinha, com as 

informações disponibilizadas no encontro, tendo uma nova compreensão da realidade 

ou não. Assim, o que se espera em uma sala de aula no curso de Administração é o 

processo ascensional do abstrato ao concreto, transformando o objeto através do 

sujeito, visto que a teoria e prática são inseparáveis (GUIMARÃES, 2015).  

Há professores do curso de Administração que exploram a aula expositiva, que 

pode ser realizada de forma reprodutiva, voltada à transmissão de conhecimentos, 

dos conteúdos técnico científicos. Contudo, se o foco é o desenvolvimento de futuros 

administradores, com capacidade de elaborar novas respostas às mudanças sociais, 

e também as de mercado, “a consciência comum da práxis tem que ser abandonada 

e superada para que o homem possa transformar criadoramente, ou seja, 

revolucionariamente, a realidade” (VÁZQUEZ, 1977, p.11).  

 O homem “cria por necessidade; cria para adaptar-se à novas situações ou 

para satisfazer novas necessidades. Repete, portanto, enquanto não se vê obrigado 

a criar” (VÁZQUEZ, 1977, p. 248). Sendo assim, demanda-se conhecer como os 

professores dos cursos de Administração repetem a mesma performance pedagógica 

que experimentaram quando alunos. Demanda-se investigar a forma com que eles 

compreendem as necessidades de seus alunos.  

 Sendo a primeira questão caracterizada por seu caráter de repetição, onde 

‘fazer é repetir ou imitar outra ação’, não produz mudanças qualitativas na realidade e 

assume um caráter mecânico. Porém, por mais que a práxis reiterativa seja positiva 
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em uma determinada circunstância, chega-se um momento em que tem que ceder 

caminho, para uma práxis criadora. Vázquez (1977, p. 247) afirma que “o homem é o 

ser que tem de estar inventando ou criando constantemente novas soluções” – a 

práxis é, sobretudo criadora. Este cenário exige uma capacidade do professor de 

dialogar, problematizar, intervir e corrigir a própria ação. É possível afirmar, portanto, 

a necessidade de um professor refletir sua prática docente para que, superando uma 

práxis reiterativa, dê espaço para a ‘práxis criativa’. 

  

 

4.3 Prática reflexiva e formação do professor 

 

 

Segundo Fernandes et al. (2011), diante das transformações ocorridas com a 

globalização, tornou-se significativo para as universidades capacitar o professor para 

a prática reflexiva, para a reflexão da ação, que por sua vez tem como objetivo 

fornecer ao professor informação exata e verdadeira sobre a sua ação. Porém, 

embasando-se no autor, tal reflexão não pode servir apenas para justificar a ação, a 

partir de defesas de suas próprias críticas em relação a sua prática; o objetivo 

esperado é que o professor se volte à própria atividade docente e reflita sobre ela, 

reflita na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação –isso implica a reformulação 

do pensamento, olhar para o que aconteceu na sala de aula e atribuir significados ao 

ocorrido, descobrindo soluções, orientando ações futuras e compreendendo melhor 

os problemas. Essa reflexão está associada ao modo como o professor lida com os 

problemas na prática profissional e cria uma oportunidade para reconhecer o 

problema, identificar o contexto e encontrar novos caminhos. Só que, refletir apenas 

não é o bastante, é indispensável que esta reflexão tenha força para provocar a ação, 

repensar a prática e realizar uma intervenção. 

 Ainda, segundo Fernandes et al. (2011), O processo de ensino e de 

aprendizagem por meio da prática reflexiva requer que uma corrente de reflexões 

fundamente o diálogo entre o professor e o aluno, estabelecendo um compromisso 

com a mudança, um confronto com as formas de organização do pensamento, tanto 

do professor como do aluno, na valorização da descoberta, onde o professor não 

ensina, mas, instiga a autodescoberta, provoca a indagação, em um relacionamento 

de confiança onde as dificuldades de comunicação são superadas. 
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 Um ser humano pensa sempre no que faz, antes, durante e depois de suas 

ações. Porém, será que isso o transforma em um profissional reflexivo? Para 

Fernandes et al. (2011), o profissional que analisa suas práticas, exceto no caso de 

ter um perfil metódico, organizado ou uma forte predisposição à autocrítica, irá optar, 

em primeiro momento, não fazer parte do problema. Quando o trabalho de alguém é 

observado pelos outros, teme-se que a capacidade de aprendizagem ou a atuação 

sejam julgados; ao se inquietar-se com facilidade, perante um novo afazer, isso pode 

ser o suficiente para bloquear uma mudança. Este é um dos motivos pelos quais 

admite-se um método obsoleto, mas dominado em sala de aula, cujos limites já são 

conhecidos. A resistência à mudança também pode ocorrer pelo desejo de proteger 

um conhecimento particular, uma forma de excelência e de diferenciação, os quais se 

perderão com a transformação. Isto constitui apenas a parte visível do ‘iceberg’. 

 Segundo Fernandes et al. (2011), reclama, por isso, no professor, uma atitude 

de flexibilidade frente à revelação dos conhecimentos. Daí provém que, seguir 

modelos de concretização curricular pré-fixados ou aplicar uma sequência de 

conteúdos pré-determinados, em um tempo limitado, nem sempre facilita a evolução 

de um aluno. Esse aluno precisa conhecer procedimentos de diferentes tipos que lhes 

permitam organizar seu próprio conhecimento, estabelecendo novas interconexões, 

adaptando-se a distintos contextos. A intenção é se aproximar da complexidade do 

conhecimento e da realidade, acompanhando as mudanças sociais e culturais, 

podendo moldar os conteúdos curriculares, progressivamente, em função da situação 

e da evolução da turma. 

 Não se pode descartar a ideia de que a variedade de situações que o professor 

vivencia no cotidiano, lhe proporciona condições para construir uma experiência 

excepcional, tendo uma prática diferenciada. Sacristán (1999) afirma que um 

professor que possui experiências variadas tende a ter uma prática mais consistente, 

fundamentada no que se viveu, naquilo que foi experimentado: 

 

As marcas das ações passadas são bagagem de prática acumulada, uma 
espécie de capital cultural para as ações seguintes; essa bagagem é 
possibilidade e condicionamento que não fecha a ação futura. A sociedade 
cria as condições para a ação, a fim de que os seres humanos possam agir 
e o façam de uma forma determinada, como fruto da socialização, mas as 
ações envolvem decisões humanas e motivos dos sujeitos (SACRINTÁN, 
1999, p.75).  
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 O referido autor pensa sobre como os professores desenvolvem suas práticas 

e, para a ele, a citada experiência, adquire um papel substancial, entendendo que as 

relações sociais e históricas dão forma à prática docente, contribuindo para a 

construção dos saberes. Porém, estabelecendo-se aqui relação com outros autores 

estudados nessa dissertação, como o próprio Fernandes et al. (2011), é preciso que 

essa seja uma prática reflexiva. 

 O docente raramente tem uma teoria ou um único ponto de vista de sua prática; 

e sim o oposto, os professores empregam diversas teorias, concepções e técnicas, 

diferentes saberes, de acordo com a demanda. Os professores precisam refletir no 

que diz respeito às suas ações em sala de aula. E no processo de construção teórico-

prático, a formação pedagógica é uma questão a ser explorada, baseando-se nos 

saberes da prática e da teoria, que desponta a partir da reflexão de ambas, teoria e 

prática, na busca de compreendê-las, apresentar um contexto e reconstitui-las 

(SACRISTÁN, 1999). 

 Nesse sentido, embandando-se em Sacristán (1999) e Fernandes et al. (2011), 

acredita-se na necessidade da reflexão do ensino realizado pelos professores, em 

função de toda a discussão sobre a práxis, da proposta da universidade e sobre as 

políticas que norteiam o curso de Administração, olhar com mais atenção para o 

trabalho docente que atua no ensino superior, desvelar seus saberes, suas práticas, 

suas formas de transmissão, seus processos de apropriação do conhecimento. 

Envolve, também, a questão da própria universidade chamar os professores para 

discussões sobre avaliação, práticas de ensino, repensar o curso, teorizar sobre 

temas que incidem diretamente sobre a constituição do exercício profissional do 

professor.  

 

 

4.4 Docência no ensino superior: reflexões 

 

 

Sabe-se que atualmente, o processo de aprender, educar e ensinar não se 

limita à formação titulação do professor, pois, a prática docente pode se reduzir à pura 

reprodução dos modelos aprendidos em sala, ao longo da vida desse professor, se 

não for devidamente submetida às questões reflexivas: por quê, para quem, o que e 

como se ensina e como se aprende (CICILLINI, 2010).  
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 A universidade de hoje requer outro entendimento sobre o ato de ensinar. No 

seu interior há uma diversidade infinita de conhecimento, de cursos e atividades. O 

professor pode criar contextos de ensino e conduzir o aluno para que ele seja capaz 

de realizar aprendizagens significativas por si só, em uma grande série de 

circunstâncias. A amplitude de esse saber e do conhecimento acumulado em vários 

campos compromete a escolha do que é que deve ser transmitido pelos professores, 

modificando radicalmente as relações produzidas, a partir da linearidade: 

ensinar/transmitir (CICILLINI, 2010). 

 É preciso que haja relação entre o conhecimento acumulado e sistematizado e 

o que precisa ser recriado, adaptado, adequado para os diferentes contextos. Não se 

pode negar a transmissão, ela é a própria ação do professor; porém, o que se espera 

é o vínculo entre o que é transmitido e o que é recriado; entre o que é reconstruído no 

processo e a produção de novos conhecimentos. Seria uma questão de atitude que 

percorre a produção, a transmissão, a reflexão sobre o conhecimento e sobre o 

mundo. E, isso vai ao encontro com o desenvolvimento do professor na sua função: 

como lida com as dificuldades diárias da profissão; como se apropria do conhecimento 

e o produz; como se relaciona com seus pares, em um processo que provoca uma 

relação reflexiva contínua sobre ações pedagógicas cotidianas, trocas de informações 

e experiências e, ainda, produção de ideias (CICILLINI, 2010). 

 É preciso que as instituições formadoras não insistam em trabalhar com um 

modelo positivista, já que a própria fragmentação dos cursos faz com que os 

professores percebam teoria e prática como dois extremos separados. Percebe-se 

que, modernamente, o professor que apenas ensina será substituído por técnicas, 

métodos eletrônicos, que são mais eficientes em reprodução. O professor continuará 

insubstituível como formulador, organizador, revisor, atualizador de conteúdos, no 

intuito de desenvolver, reforçar habilidades e sentimentos que tornem os alunos aptos 

a viverem em sociedade, sendo que na educação superior, a construção do 

conhecimento próprio e atualizado torna-se essencial (VERDUM, 2013). 

 Segundo Masetto (2012b), o momento pedagógico atual é, portanto, um 

momento de superar a falsa conexão positivista da teoria-prática, em face das 

constantes mutações do contexto social; ou seja, admitir uma prática pedagógica 

concreta, que jamais estabelece a ruptura entre a teoria e a prática. E pensar que, 

embora o professor possa ter autonomia para organizar, desenvolver e avaliar o 

ensino e ainda concretizar a formação do aluno, esta autonomia é relativa aos 



51 
 

conhecimentos, hábitos, habilidades e valores vivenciados pela própria prática 

pedagógica.  

 Para ser diferente, requer uma quebra de paradigma, um rompimento com 

práticas pedagógicas baseadas em memorização e repetição de conteúdo. Todavia, 

por meio de uma prática reflexiva, isso é possível – o professor assume um papel 

transformador, valorizando a reflexão a partir da prática; porém, não numa perspectiva 

somente instrumental, técnica, mas, incorporando um compromisso ético e social 

(VERDUM, 2013). 

 Quando planejada uma aula, a expectativa do professor é chegar o mais 

próximo daquilo que foi pensado e não exatamente no lugar desejado, visto que não 

há garantias de que o resultado da ação seja igual ao esperado. À finalidade dessa 

aula, o professor servirá como um mentor que direcionará o modo de ação, aflorando 

a noção de reflexão, a necessidade de rever a mediação, ou então alterar os objetivos 

até então estabelecidos, em razão de que ‘os fins não são produtos acabados’, na 

medida em que a realidade é dinâmica. O professor volta-se para sua atuação e 

indaga-se na ação, e não apenas no discurso (VERDUM, 2013). 

 É sabido que as questões metodológicas e técnicas são significativas. No 

entanto, a educação passa pela questão do estabelecimento de uma relação diferente 

com o conhecimento e a sociedade. Essa relação, proporciona aos indivíduos uma 

visão crítica, uma leitura da sua própria realidade, para que aprendam a razão de ser 

dos fatos que elas descobrem, para que possam, se não concordarem, fazer algo a 

respeito.  Por consequência, tal responsabilidade recai sobre os professores, os quais 

deverão desenvolver uma linguagem múltipla, capaz de abarcar toda uma 

diversidade, como sujeitos que transformam e, ao mesmo tempo, são transformados 

pelas contingências da profissão (VERDUM, 2013). 

 Para Masetto (2012a), a forma de ensinar vai além dos conhecimentos, dos 

hábitos, das habilidades e dos valores transmitidos; possui um conteúdo implícito, um 

conteúdo vivenciado através das relações e associações que o aluno é conduzido a 

estabelecer entre um objeto de conhecimento e o mundo.  

 É significativo o fato de o professor universitário olhar para sua prática 

pedagógica, transformá-la, entendê-la, tornando-a uma fonte de conhecimento e 

traduzindo-a num processo de inovação. Na instituição de ensino superior, os 

professores que atuam livremente no mercado de trabalho, sendo profissionais 

capacitados ou qualificados por cursos superiores ou técnicos, também exercem à 
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docência e são valorizados pela competência e sucesso na profissão. É usual 

professores universitários, nos cursos de Administração, se identificarem socialmente, 

mais como advogados, administradores, contadores, economistas, engenheiros e 

outros, do que como professores. Isso influencia nas atividades acadêmicas 

propostas, que estão relacionadas geralmente à formação inicial, como bacharéis ou 

profissionais do mercado, do que com o magistério propriamente dito. Vale salientar, 

então, que a experiência ou a prática por si mesma não resulta em aprendizagem. Um 

excelente profissional de mercado ou um docente que possui anos de experiência 

pode não ser um bom professor do ponto de vista pedagógico. Ele pode ter uma 

prática de repetição de ações e não uma prática refletida e revista, a partir dos 

interesses dos alunos (JUNGES; BEHRENS, 2015). 

A prática docente na universidade deve ser atentamente analisada, de maneira 

séria, consciente e responsável, lembrando que o professor no ensino superior, além 

de contribuir para formação de profissionais para o mercado de trabalho. Também, 

tem o dever de formar ‘pessoas’ que irão atuar na sociedade, não somente na 

profissão – aqui no caso, administrador–, mas como empreendedores sociais, 

inseridos em uma sociedade em constante movimento (JUNGES; BEHRENS, 2015).  

 A docência universitária exige do professor uma ‘atuação’ sobre fundamentos 

pedagógicos, educativos do processo ensino-aprendizagem, seguida dos saberes da 

experiência e da produção científica. Pode ser que uma formação voltada para a 

prática dos professores, numa perspectiva reflexiva, seja relevante no ensino superior 

(JUNGES; BEHRENS, 2015).   

 Existem professores universitários que se dedicam inteiramente à docência, 

que geralmente é valorizada pelas publicações e não necessariamente pelo 

desempenho em sala de aula. As universidades disponibilizam cursos de curta 

duração, oficinas, palestras esporádicas, mas por não terem uma continuidade, não 

favorecem um efeito efetivo na prática docente. Se é proporcionado aos professores, 

um espaço de reflexão sobre o seu exercício profissional na universidade, eles podem 

tomar a consciência de que lecionar no ensino superior é uma atividade que exige 

preparação e que recusa a improvisação. Os professores modificam suas práticas 

quando são capazes de refletir sobre si e sobre sua formação – ou seja, descobrindo 

a si mesmo como profissional, como alguém que organiza suas ideias, fundamenta, 

investiga e reconstrói sua prática e teoria (JUNGES; BEHRENS, 2015). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS LEVANTADOS PELA PESQUISA 

 

 

Como foi apresentado na segunda seção desta dissertação, a pesquisa 

apresentada objetivou investigar a conexão teoria e prática no ensino realizado por 

professores de cursos de Administração. Os dados levantados por meio dos dois 

instrumentos de investigação – questionário e entrevista –, serão apresentados e 

analisados nesta seção, respectivamente. 

 

 

5.1 Análise das respostas dos professores ao questionário 

 

 

É preciso lembrar que o questionário foi elaborado visando investigar a conexão 

teoria e prática no ensino realizado nos cursos de Administração e, para tal, as 

questões foram construídas de forma que o professor participante da pesquisa 

respondesse voltando-se às situações cotidianas e de ensino realizadas em sala de 

aula. O objetivo foi trazer o relato dessas situações para, a partir delas, levantar dados 

e refletir sobre a conexão teoria e prática. O questionário foi criado com referência na 

fundamentação teórica deste estudo. 

As respostas dos professores ao questionário foram analisadas e depois 

organizadas em blocos, o que se apresenta no Quadro 4.  

 

Quadro 4 – Organização da análise dos questionários 

Bloco Questões Objetivos 

1º Tema: Caracterização dos 
professores do curso de 
Administração 

Questões de 1 a 11 Caracterização dos 
professores pesquisados 

2º Tema: Sobre as práticas de 
ensinar desenvolvidas pelo 
docente 

Questões de 12 a 21 Discute sobre o ensino 
realizado visando observar a 
conexão teoria e prática.  

3º Tema: Formação continuada 
e reflexões sobre a prática: 
caminhos para a construção da 
teoria-prática 

Questões de 22 a 28 Formação continuada e 
reflexões sobre a prática.  

Fonte: Elaborado pela autora  
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5.1.1 Caracterização dos professores do curso de Administração 

  

 

Para a apresentação das características dos professores, considerou-se os 

critérios de sexo, idade, formação e tempo de formação na graduação, maior titulação 

acadêmica, instituições e disciplinas em que atuam (questões 1 a 11). 

 No que refere ao sexo, dos 55 professores/respondentes, uma amostra não 

probabilística por conveniência, 15 são mulheres (27%) e 40 são homens (73%) – 

conforme a Figura 3.  

 

 

Figura 3– Sexo dos professores do curso de Administração 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 Estes dados apresentam conformidade com a pesquisa do Conselho Federal 

de Administração (CFA, 2015), onde a maioria dos professores do curso (85%) é do 

sexo masculino.  

Com relação à idade, conforme a Figura 4, há maior concentração de 

professores na faixa etária de 31 a 40 anos (33%), com um percentual muito próximo 

da faixa de 41 a 50 anos (31%), o que se aproxima do dado apresentado na pesquisa 

do Conselho Federal de Administração (CFA, 2015), em que professores atuantes no 

curso de Administração, está na faixa etária entre 44 e 50 anos. 
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Figura 4 – Idade dos professores do curso Administração 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 A Figura 5 caracteriza a formação profissional dos professores questionados. 

 

 

Figura 5 – Formação dos professores do curso de Administração 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Predominaram professores formados em Administração (19) e em Ciências 

Contábeis (11) e, além dessas, as outras formações indicadas pelos participantes são: 

Direito, Economia, Filosofia, Engenharia, Psicologia, Matemática entre outros. Talvez 

seja um aspecto importante a ser considerado na formação do Administrador, egresso 

dos cursos cujos professores participaram desta pesquisa. Considera-se, a partir 

deste dado, que, além de sua formação ser constituída por meio de 

disciplinas/componentes curriculares relacionadas à diferentes áreas, também seus 
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professores têm distintas formações e, portanto, saberes múltiplos participam da 

formação desse egresso. 

Em relação ao tempo de formação na Graduação, a Figura 6 apresenta os 

resultados. As opções de enquadramento compreenderam: 1 a 10 anos de atuação; 

11 a 20 anos; 21 a 30 anos e mais de 30 anos. 

 

 

Figura 6 – Tempo de formado dos professores do curso de Administração 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Os dados indicam que 33% dos participantes da pesquisa têm de 1 a 10 anos 

de formado, 29% tem de 11 a 20 anos; outros 33% de 21 a 30 anos e apenas 5% mais 

de 30 anos. Tais resultados apresentados evidenciam um resultado equilibrado, se 

observadas as três primeiras faixas etárias. Na pesquisa do CFA (2015), em relação 

ao tempo de formado dos Administradores, os maiores índices estão na faixa de 11 a 

20 anos (45%) e na faixa de 21 a 30 anos (35%) de formado.  

Já, quanto à maior titulação acadêmica, a Figura 7, na sequência, apresenta os 

resultados para este aspecto.  
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Figura 7–Maior titulação acadêmica dos professores do curso de Administração 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

Foi preponderante nessa pesquisa, os professores mestres (58%) e esse 

resultado sugere relação com a exigência de titulação, pelo MEC. Os demais dados 

chamam à atenção e trazem outros elementos para a discussão: dos participantes da 

pesquisa, professores de cursos de Administração à nível superior, apenas 5% são 

doutores, 35% têm especialização à nível de Pós-Graduação Lato-Sensu e 2% tem, 

apenas, a graduação. 

A titulação acadêmica dos professores de cursos universitários é um dos 

indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído pela Lei 10861, de 2004, para certificação da qualidade da educação 

ofertada pelas universidades (BRASIL, 2004). Os indicadores têm por finalidade 

subsidiar o MEC em suas atividades de regulação, onde o próprio ministério respalda-

se para o credenciamento e o recredenciamento de universidade e centros 

universitários, para ainda, autorizar, reconhecer e renovar cursos. 

As instituições se preocupam com o cumprimento da lei que determina 

percentuais de professores titulados à nível de pós-graduação. Elas são avaliadas 

pelo índice percentual de professores titulados com mestrado e doutorado. Nota-se, 

no cenário nacional, uma corrida pelo aprimoramento docente, partindo de iniciativas 

dos próprios professores, que se veem na contingência de perda do emprego, se não 

obtiverem a diplomação, hoje, exigida. E, esse aprimoramento é, geralmente, voltado 

à própria área em que atua, considerando que os programas de mestrado e doutorado 

em áreas diversas da educacional se voltam para a formação de pesquisadores em 
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seus campos específicos, e não à formação de professores (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2008). 

Segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação (OBSERVATÓRIO 

DO PNE, 2015), a Lei 10861 de 2004 veio propor a elevação da qualidade da 

Educação Superior, na busca de ampliar, proporcional e gradativamente, os mestres 

e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação 

Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores.  

 

Um dos passos mais importantes para garantir um Ensino Superior de 
qualidade é ter um bom quadro de profissionais dando aulas. Aumentar a 
quantidade de mestres e doutores dando aula nas universidades e faculdades 
brasileiras, inclusive no setor privado, é um desafio para garantirmos o melhor 
aprendizado para os alunos (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2015, p.1). 

 

A Figura 8 exibe, segundo o próprio Observatório, a meta desejada 

inicialmente, e a situação avaliada em 2014. 

 

 

Figura 8 – Titulação de professores da Educação Superior 
Fonte: Observatório do PNE (2015, p.1) 

 

 

A titulação acadêmica dos professores de cursos universitários deve ser, de 

acordo com a legislação específica – Lei 10861 de 2004 –, de 50% de mestres e 

doutores e 25% de especialistas, com cursos de pós-graduação lato senso na mesma 

área em que vai funcionar (TOKARNIA, 2013). 

Segundo o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) – que edita 

publicações sobre diversas temáticas que impactam a agenda do Sistema Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) –, em um estudo promovido em 2015 (e 

publicado em 2016) sobre a demografia da base técnico-cientifica brasileira, com 
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levantamento sobre os dados de mestres e doutores, especificamente na educação, 

destacou-se, conforme mostrado na Tabela, que foram empregados no Ensino 

Superior, 77,4% de mestres 91% de doutores, no período 2010-2014 (CGEE, 2016). 

 

Tabela 1 – Número de empregados, entre os mestres e doutores titulados no Brasil, nas divisões 
principais da Seção Educação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos 
estabelecimentos empregadores 

 
Fonte: CGEE (2016, p. 265) 

 

 Em sua dissertação de Mestrado em Educação da UNIVAS, Ribeiro Neto 

(2015) apresentou índices comparativos entre titulação de professores no ensino 

superior da rede pública e privada, com base nos dados do resumo do censo da 

educação superior no Brasil, de 2012 (BRASIL, 2012). Segundo o mesmo: 

 

Para se ter uma noção do cenário nacional referente à titulação de 
professores no ensino superior, em 2012 na rede privada, em média, 45,5% 
dos professores possuíam mestrado, 36,7% até especialização e 17,8% 
possuíam doutorado [...]. Observa-se também que o número de mestres e 
doutores se encontra em ascendência no Brasil. Porém, quando comparado 
os dados da rede pública, nota-se que os da privada ainda estão muito 
aquém. No sistema público 51,4% dos docentes são doutores, 29,6% mestres 
e 19% possuem até a especialização (RIBEIRO NETO, 2015, p. 90). 

 

Os gráficos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP, 2014), 

mostrados nas Figuras 9 e 10, apresentadas na sequência, contribuem para a 

visualização do expressivo aumento de mestres e doutores nas universidades e 

faculdades brasileiras, tanto da rede pública, quanto da rede privada, 

respectivamente. 
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Figura 9 – Mestres e doutores nas universidades e faculdades da rede pública  

Fonte: INEP (2014, p.1) 
 
 
 

 

Figura 10 – Mestres e doutores nas universidades e faculdades da rede privada 
Fonte: INEP (2014, p.1). 

 

 Retomando o levantamento feito por esta pesquisa, os dados levantados 

acerca da titulação dos professores informam que a maioria de professores é Mestre 

e, considerando que cinco das instituições são privadas, esse dado converge com os 

resultados apresentados aqui do INEP (2014), PNE (2015) e, também, da pesquisa 

realizada por Ribeiro Neto (2015). 



61 
 

 Acerca da ampliação da titulação dos docentes do ensino superior, uma 

problematização emerge: as instituições se preocupam com o cumprimento da lei que 

determina percentuais de professores titulados em nível de pós-graduação, uma vez 

que é um dos critérios a partir do qual são avaliadas. E, talvez por isso, nota-se, no 

cenário nacional, uma corrida pelo aprimoramento da qualificação docente, partindo 

de iniciativas dos próprios professores, que se veem na contingência de perda do 

emprego, se não obtiverem a titulação, hoje, exigida. 

 Sobre tal situação, Pimenta e Anastasiou (2008) fazem reflexão crítica 

questionando se essa titulação tem como consequência, de fato, o aprimoramento do 

professor, uma vez que os cursos estão voltados à formação para a pesquisa, o que 

pode promover com que a busca pelo mestrado e doutorado não tenha relação direta 

com o aprimoramento do profissional enquanto docente para o ensino superior. 

 Buscando caracterizar os professores participantes da pesquisa, as Figuras 11 

e 12 apresentam os resultados levantados quanto à atuação profissional e atuação na 

docência.  Observa-se que, em relação ao tempo de atuação na área profissional 

(Figura 11), 51% dos participantes atua na área profissional de 11 a 20 anos e que, 

no que diz respeito ao exercício da docência, tem-se um representativo percentual na 

faixa dos 0 a 10 anos (Figura 12).  

 

 

Figura 11 – Tempo de atuação profissional dos professores do curso de Administração 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 12 – Tempo de atuação na docência dos professores do curso de Administração 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 

  

Estabelecendo-se relação entre os resultados apresentados nas Figuras 11 e 

12, ressalta-se que 11 dos respondentes indicaram formação profissional na área da 

docência, a saber, 3 em História, 3 em Letras, 2 em Licenciatura Plena e 3 em 

Pedagogia (Figura 4). Referente a esses participantes, é preciso observar, que têm 

como contexto de atuação profissional a própria área da docência. Nesse caso, 

embora os resultados não o possam verificar, sugerem que a resposta para formação 

profissional possa ter sido a mesma para atuação na docência (Figuras 11 e 12). 

Em relação ao número de instituições em que atuam os professores 

participantes da pesquisa, a Figura 13 apresenta esses resultados: 

 

 

Figura 13 – Instituições em que os professores atuam 
Fonte: Elaborada pela autora 

 
 
 

Os resultados indicam que 67% atuam somente em uma instituição; 26% em 

duas instituições e por último apenas 7% em três instituições. Nas instituições 
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encontram-se professores que estão sujeitos ao regime de hora aula, único e 

exclusivamente, para ministrar aulas. São contratados para executar ações em 

períodos específicos, ou seja, determinado número de horas/aula. E, há também 

aqueles que trabalham em tempo parcial e/ou integral, ou seja, ministram aulas e/ou 

dedicam-se às atividades como estudos, pesquisas, trabalhos de extensão, 

planejamento, avaliações e outras atividades acadêmico/administrativas.  

 O que não pode acontecer ou está distante do objetivo dessa pesquisa é o 

profissional horista, tratar a atividade docente como uma ‘venda de horas/trabalho’, 

como uma complementação salarial ou ‘bico’, como é chamado no senso comum. As 

autoras Pimenta e Anastasiou (2008) fazem uma reflexão sobre esse assunto, sobre 

professores que são contratados por um período específico, com determinado número 

de horas/aula, sem tempo remunerado para preparação das aulas, em que o papel 

docente está centrado na hora/aula, pois é esse o tempo para o qual é pago.  

Os gráficos divulgados pelo INEP (2014), apresentados na sequência (Figura 

14), ajudam a entender um pouco melhor tal situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 –Forma de contratação dos professores nas universidades e faculdades públicas e 
privadas 

Fonte: INEP (2014, p.1) 
 
 

 Os dados da Figura 14 apontam a ampliação do número de professores em 

tempo integral nas instituições públicas, bem como ampliação da contratação por 
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tempo integral e parcial nas instituições privadas – e isso é interessante e positivo. Já 

os dados do CFA (2015) indicaram uma carga horária semanal de 31 a 40 horas, para 

professores do curso de Administração. 

  Behrens (2012) relata que é possível encontrar quatro tipos de profissionais 

que atuam na universidade: (1) profissionais de variadas áreas do conhecimento e 

que se dedicam à docência em tempo integral; (2) profissionais que atuam no mercado 

de trabalho específico e se dedicam ao magistério algumas horas por semana; (3) 

profissionais, professores da área pedagógica e das licenciaturas, que atuam na 

universidade e, paralelamente, na educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e/ou ensino médio) e; (4) profissionais da área da educação e das 

licenciaturas que atuam em tempo integral nas universidades 

 O corpo docente das instituições, tanto privadas como públicas, é composto 

por esses profissionais e cada grupo de profissionais que são professores 

universitários agrega experiências diferenciadas na formação dos alunos. Behrens 

(2012), defende a ideia de que os professores que se dedicam mais ao magistério e 

têm uma jornada de trabalho destinada somente à educação superior podem dar uma 

atenção maior aos alunos e isto, sem dúvida, está relacionado à qualidade do ensino.  

 Orientada por um dos objetivos da pesquisa, que é traçar o perfil dos 

professores/respondentes, constata-se que estes estão concentrados nas cidades de 

Machado, Passos, Pouso Alegre, Três Corações e Varginha. Os professores não 

atuam apenas no curso de Administração; muito pelo contrário, somente 6 dos 

respondentes estão inseridos apenas nesse curso, porque participam de outros 

cursos, por exemplo, Ciências Contábeis, em que algumas das disciplinas relacionam-

se com a Administração. Os resultados apontam para 3 professores que atuam como 

docentes em 13, 12 e 6 cursos distintos, trabalhando com as disciplinas Filosofia, 

Sociologia, Economia, Ética Profissional e Legislação.  

 Considerando-se a relação formação, trajetória e atuação profissional, 

compreende-se que essa experiência docente está implicada no exercício da 

docência desses profissionais. 
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5.1.2 Sobre as práticas desenvolvidas pelo docente 

 

  

 Visando investigar onde e como a conexão teoria e prática aparece nas aulas 

dos cursos de Administração, os professores foram questionados sobre diferentes 

aspectos que cercam e constituem o ensino por eles/elas desenvolvido. O objetivo foi 

chegar à teoria e prática localizando essa discussão no interior do ensino e, para tal, 

as questões do questionário foram elaboradas com esse fim.  

 As respostas à Questão 12 – “cite aspectos que você considera como 

fundamentais para ensinar no curso de Administração”– foram lidas e analisadas. 

Evidenciaram-se neste conjunto de respostas aspectos referentes à conhecimentos 

necessários e implicados no ensinar. As respostas foram organizadas em 5 grupos, a 

saber: 

1. Conhecimentos profissionais: foram agrupadas respostas referentes a 

conhecimentos necessários à profissão; 

2. Conhecimentos contextualizados: neste grupo reúnem-se respostas 

relacionadas aos contextos de atuação dos administradores, um contexto, 

segundo os professores, que precisa estar presente nas aulas; 

3. Conhecimentos do conteúdo da disciplina: agruparam-se as respostas 

relacionadas aos conteúdos de ensino relacionados à disciplina ministrada pelo 

docente; 

4. Conhecimentos das inter-relações: respostas referentes à interação e ao 

relacionamento aluno-professor; 

5. Conhecimentos da prática pedagógica: respostas ligadas ao fazer pedagógico 

e à sala de aula.  

O Quadro 5 apresenta esses grupos, o número de registros, o conteúdo das 

respostas e os professores respondentes. 
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Quadro 5 – Aspectos e conhecimentos necessários para ensinar: grupos, número de registros, 
exemplos de respostas e sujeitos.  

Grupo Número de 
registros 

Resposta dos professores Professores1 

Conhecimentos do 
conteúdo da 
disciplina 

20 -Domínio do conteúdo; 
-Princípios teóricos da 
Administração;  
-Empreendedorismo/gestão 
empresarial/negociação/ 
gestão de pessoas; 
-Competência 
empreendedora, visão 
sistêmica da organização, 
gestão de custos e gestão 
financeira;  
-Comunicação e gestão. 

1, 3, 4, 10, 13, 
16, 17, 19, 22, 
23, 28, 35, 37, 
38, 40, 41, 45, 
51, 53, 54. 

Conhecimentos  
Contextualizados 

19 -Vínculo entre mercado 
(prática) e academia (teoria);  
-Aliar os conceitos às 
experiências do mercado 
empresarial;  
-Demonstrar periodicamente 
o link entre teoria e prática, e 
atualização constante do 
docente. 

5, 6, 7, 8, 9, 12, 
14, 18, 24, 27, 
31, 32, 36, 39, 
42, 44, 45, 48, 
53.   

Conhecimentos da 
prática pedagógica 

19 -Boa oratória, saber explicar;  
-Didática;  
-Formação acadêmica 
adequada para ministrar a 
disciplina. 

3, 9, 10, 11, 12, 
14, 20, 24, 28, 
29, 30, 31, 32, 
34, 41, 43, 47, 
48, 50. 

Conhecimentos 
das inter-relações 

10 -Boa relação com os 
estudantes;  
-Entender de pessoas; 
-Interagir com os alunos. 

14, 15, 23, 26, 
33, 42, 46, 49, 
52, 55. 

Conhecimentos 
profissionais 

2 -Conhecimento e experiência 
prática;  
-Visão holística, ética, 
responsabilidade 
socioambiental, 
desenvolvimento local. 

2,21. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Em relação aos conhecimentos do conteúdo da disciplina, a ênfase das 

respostas dos docentes está nos conteúdos, deixando de fora as interações que 

mediatizam o conhecimento, a aproximação com o alunado e sua realidade, e o 

contexto em que o ensino se desenvolve. 

                                                           
1 Cada um dos 55 professores participantes da pesquisa foi identificado com um número, de 1 a 55. 
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Sobre tal situação, recorre-se a Sacristán (1998) que propõe o ensino de uma 

forma ampla, indicando isso ao se reportar à condição do professor de ser mais do 

que uma fonte de conteúdo da aprendizagem; ou seja, deveria ser o mediador entre 

o aluno e a cultura externa, levando em conta às condições do meio em que os alunos 

devem aprender e o bem-estar desses alunos.  

Para tanto, o docente do curso de bacharelado em Administração deve ter a 

certeza de que o conteúdo trabalhado poderá servir a diversos interesses, precisando 

ser inter-relacionados para a oferta de um conjunto coerente para os alunos. Deve, 

ainda, não se prender a somente aos conteúdos das ementas, estendendo-se para 

outros e, principalmente, relacionando esses conteúdos com a realidade do 

Administrador, propiciando assim a conexão entre teoria e prática. 

 Geralmente, os conteúdos, por vias diversas, são moldados, decididos, 

selecionados e ordenados fora da instituição e à margem dos professores. No curso 

de Administração, os conteúdos são expressos por um currículo solicitado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, 

Bacharelado (BRASIL, 2005) e o que se questiona é, primeiramente, sobre que 

formação profissional esses conteúdos promovem.  

 Vázquez (1977) traz a concepção de que o professor não é imune às 

transformações:  

 

A educação permite que o homem passe do reino das sombras, da 
superstição, para o reino da razão. Educar é transformar a humanidade. A 
tarefa de transformar a humanidade fica nas mãos de educadores que, por 
sua vez, não se transformam a si mesmos, e cuja missão é transformar os 
demais (VÁZQUEZ, 1977 p.158-159). 

 

A suposição é de que a ação promovida pelos professores, na tentativa de 

contribuir com a aprendizagem e aprimorar o ensino, seja de transformar a realidade 

dos alunos, mas sobretudo a sua também (VÁZQUEZ, 1977), o que implica ir mais 

além do que uma relação de conteúdos. Compreende-se que não basta submeter o 

aluno a um constante processo de assimilação de conteúdos, exigindo dele uma 

espécie de fé em que encontrarão sentido para tudo o que lhe é imposto, desde que 

se mantenha disciplinado. É, acima de tudo, focar na diferenciação da educação para 

responder e dar guarida às necessidades e peculiaridades dos alunos (SACRISTÁN, 

1998). Nesse sentido, quanto aos conhecimentos do conteúdo das disciplinas 
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(respostas dos professores) ficam esvaziados dos sentidos promovidos pela reflexão 

e pela presenta da reflexão da realidade. 

 Quanto aos 19 professores que tiveram suas respostas relacionadas aos 

conhecimentos contextualizados, essas respostas mencionam a necessária 

relação entre o curso e as situações de atuação profissional, aliando aos conceitos e 

discussões teóricas à experiência nos contextos profissionais. Nota-se que, 

diferentemente do tema anterior, esses professores não estão presos apenas ao 

cumprimento do ementário, mesmo porque exercitar a contextualização, aliar teoria e 

prática, implica adicionar situações, acontecimentos do ambiente em que professor e 

aluno estão inseridos.  

 A observação das respostas organizadas em conhecimentos contextualizados, 

apresentadas no quadro anterior – a saber, “vínculo entre mercado (prática) e 

academia (teoria); aliar os conceitos às experiências do mercado empresarial; 

demonstrar periodicamente o link entre teoria e prática, e atualização constante do 

docente” – indica relação com o objeto desta pesquisa, a conexão teoria e prática, 

bem como os conhecimentos profissionais, o que será apresentado na sequência 

deste texto. Sobre esses conhecimentos (contextualizados e profissionais), 

relacionados à realidade social e profissional), questiona-se acerca da relação 

estabelecida com a realidade da atuação social da profissão: promove a 

contextualização e se relaciona à profissionalização ou cumprem apenas com a 

função de uma exemplificação? 

 A pergunta “o que devo ensinar aos meus alunos” pode ser alterada por outra: 

“o que os meus alunos precisam aprender para se tornarem cidadãos e profissionais 

competentes numa sociedade contemporânea”. A resposta seria óbvia: é trabalhar 

com a realidade do aluno, com o dia a dia, tornar o ensino motivador. Nessa situação 

não se admite uma receita pronta; os diferentes contextos, as experiências devem 

estar no interior da aula (MASETTO, 2012a).  

Segundo Tardif (2012), contextualizar conhecimentos dentro da sala de aula é 

exercitar a prática a partir de uma vivência específica, a partir de uma história de vida. 

Lima e Pereira (2016) afirmam a necessidade de que o ensino se volte ao 

aprofundamento da análise dos contextos social e da atuação profissional. Além disso, 

indicam que esse é um conhecimento que precisa ser compreendido como fruto das 

transformações e, por isso, não pode ser dado como algo definido e que não se 

transforma. 
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 Já sobre as respostas organizadas em conhecimentos da prática 

pedagógica, refletindo sobre o que sugerem essas respostas, busca-se em Almeida 

(2012) uma explicação sobre a preocupação dos professores acerca do fazer 

pedagógico. Esta autora fala que o ato de ensinar tem uma dimensão pedagógica e 

didática que requer atenção, cuidado e estudo. No campo da didática, os professores 

podem encontrar orientações e recursos adequados para lidar com as dificuldades no 

cotidiano do ensino. Nesse sentido, a didática pode ser compreendida apenas na 

lógica das ‘receitas’, no ‘como fazer’ na sala de aula. Nessa perspectiva, ela pode 

permanecer no campo de desenvolvimento de novas técnicas, longe de se preocupar 

com os fins do ensino e as formas de realizá-lo, ficando reduzida ao papel de produzir 

contribuições ao modo de operacionalizar o ensino. Refletindo, que não é essa 

‘didática’ o caminho para a práxis (VÁZQUEZ,1977), e sim, uma didática que sirva de 

suporte para uma prática transformadora. Também Junges e Behrens (2015), afirmam 

a importância de que o conhecimento da prática pedagógica seja considerado, tanto 

quanto os conhecimentos profissionais. Aliados podem promover ensino adequado, 

voltado à aprendizagem dos estudantes. 

 Em relação às respostas relacionadas a conhecimentos profissionais é o que 

menos aparece nas respostas dos professores. Os professores cujas respostas foram 

organizadas neste tema se referem aos aspectos necessários ao ensino relacionados 

às características e aos conteúdos da profissão. 

Faz-se significativo o conhecimento das inter-relações para dizer da 

interação professor e aluno, como parceiros em uma caminhada que leva em conta 

uma formação reflexiva. Para que isso de fato ocorra, precisa-se de uma mediação 

efetiva e valiosa. Pensando sempre na ‘práxis’, que parte do pressuposto de que a 

prática é subjetiva, intangível, que amplia os horizontes teóricos (VÁZQUEZ, 1977), 

essa mediação precisa ter como proposta a transformação de ambos, professores e 

alunos. 

Verdum (2013), afirma a importância da mediação docente na apropriação dos 

conhecimentos pelos alunos, o que requer atuação profissional docente voltada a 

compreensão do processo de ensinar e aprender, bem como demanda tomar a 

realidade como conteúdo a ser refletido em sala de aula. 

Masetto (2003, p.89) fala de um “[...] espaço e tempo durante o qual os sujeitos 

de um processo de aprendizagem (professor e alunos) se encontram para juntos, 

realizarem uma série de ações (na verdade, interações)”.  O desafio nessa questão é 
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que os professores se coloquem como mediadores para a superação das limitações 

do paradigma processo-produto, modelo esse em que Pérez Gómez (1998) retrata a 

vida da aula reduzidas às relações estabelecidas entre o comportamento observável 

do professor quando ensina e o rendimento acadêmico do aluno. Assim, para superar 

esse exemplo de aula, o professor não deve se colocar na posição de quem detém o 

saber, de quem sabe tudo, mas sim, trabalhar o diálogo com os discentes.  

Diante do exposto, é conveniente observar que as circunstâncias e condições 

de trabalho dos professores do ensino superior, o número de alunos em sala, as 

condições da jornada de trabalho, o valor da remuneração, as possibilidades de 

formação continuada, entre outros fatores, incidem no desenvolvimento do ensino de 

que tanto se fala.  

O conhecimento das inter-relações supõe o envolvimento de aspectos que 

ultrapassam o conteúdo de ensino; visando o adequado atendimento do aluno se 

justifica a necessidade da pedagogia e da didática fundamentarem as práticas 

professores, pois, a ação do ensino tem uma dimensão pedagógica implícita, que 

precisa ser compreendida; isso é, se a expectativa for o desenvolvimento de uma 

prática formativa crítica e transformadora (ALMEIDA, 2012). E, em relação a uma 

prática formativa, crítica e transformadora: 

 

Entendemos então que cada vez mais o professor precisa ser um profissional 
que toma decisões, avalia, seleciona e constrói sua forma de agir e interagir 
com os estudantes em formação, mediando e problematizando o contato com 
o mundo do conhecimento e com a realidade social em que se inserirão como 
profissionais. Ou seja, precisa assumir-se como um intelectual profissional da 
educação, para o que sua formação pedagógica e didática tem contribuição 
imprescindível (ALMEIDA, 2012, p. 86). 

 

 Finalmente, em relação às respostas relacionadas a conhecimentos 

profissionais (com menor número de respostas), os professores se referem aos 

aspectos necessários ao ensino relacionados às características e aos conteúdos da 

profissão. Quando afirmam sobre os conhecimentos da experiência prática, é preciso 

promover a apresentação e discussão dos múltiplos e complexos contextos e situação 

de atuação profissional. Requer a observação de um processo que é histórico e 

mutável. 

 Assim, daquilo que emerge dos resultados apresentados no Quadro 6, é 

preciso ressaltar que cada um desses conhecimentos aqui caracterizados 

(necessários para a construção do ensino voltado à aprendizagem) ganharia outra 
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extensão e amplitude se associados a outros conhecimentos e se relacionados à 

reflexão crítica sobre a realidade. À vista disso, do que seria mais próximo de uma 

atuação docente efetiva e visando ensino que construísse o espaço/tempo necessário 

para a conexão teoria e prática baseada na ideia de práxis, seria a união, a junção, 

de todos os conhecimentos anteriormente apresentados. Um dos participantes da 

pesquisa (Professor 14), por exemplo, ao indicar “formação em Administração, boa 

didática, contextualização dos conteúdos ensinados, boa relação com os estudantes, 

experiência profissional”, sua resposta estabelece relação com os conhecimentos 

profissionais, contextualizados, pedagógicos e da inter-relação. 

 Os diferentes conhecimentos ajudam a ter uma visão sobre o ensino realizado, 

como um trabalho diferenciado, onde aluno e professor são transformados, 

concomitantemente, na articulação teoria-prática. 

 Buscando, ainda, por investigar e compreender o ensino realizado pelos 

professores participantes da pesquisa e como se estabelece a conexão teoria e 

prática, os professores foram também questionados sobre a importância do 

estabelecimento entre o conhecimento construído no curso de Administração e os 

contextos/situações empresariais de atuação do administrador (Questão 13). Todos 

os professores participantes (100%) afirmaram ser muito importante. Contudo, é 

preciso de outras reflexões sobre esse assunto e, para isso, solicitou-se que os 

professores dessem “um exemplo de uma situação de ensino, na sua disciplina, em 

que é possível estabelecer conexão entre as teorias da Administração e os contextos 

e situações empresariais de atuação do administrador” (Questão 14). 

 A leitura e análise das respostas dos professores a essa questão, tendo em 

vista os estudos de Vázquez (1977), Cicillini (2010) e Masetto (2012), levaram à 

organização do Quadro 7 (na sequência), com as respostas organizadas, a partir de 

seu conteúdo, em dois grupos: (1) situação de ensino técnica e (2) situação de ensino 

reflexiva. 

Visando justificar esses dois grupos, evidencia-se, mais uma vez, Vázquez 

(1977, p. 10), quando afirma que “a consciência comum pensa os atos práticos, mas 

não faz da práxis – como atividade social transformadora – seu objeto; não produz – 

nem pode produzir, como veremos uma teoria da práxis”. 

E, é bem isso, nos exemplos que os professores colocam na Questão 14. O 

pensamento não está sendo construído no sentido de práxis, e sim, muito perto de 

uma aplicação da teoria trabalhada, em um caráter utilitário-pragmático, atendendo às 
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necessidades imediatas, se reduzindo a um mero praticismo, sem a ponderação da 

práxis (VÁZQUEZ, 1977) – o que, aqui, foi chamado de situação de ensino técnica. 

No grupo ‘técnica’, foram compiladas todas as respostas associadas a um 

procedimento, uma regra, utilizados para chegar a um resultado pré-estabelecido, 

uma prática ‘do fazer’, diferente da prática da reflexão, do contexto e da realidade. 

Compreende-se que são situações de ensino que não proporcionam condições 

para que o aluno dialogue, problematize. Promovem o conhecimento de determinada 

tática e a destreza para fazer uso dela, fazer uso de uma técnica. Por exemplo, quando 

o professor diz que “na matemática financeira um administrador tem que saber 

calcular juros para ter noção sobre empréstimos e financiamentos”, está posto que ele 

tem que ‘saber calcular’, como algo estático, agora o que o aluno fará com essa 

‘noção’ que lhe foi dada, não ficou claro. 

Relacionando esse resultado ao da Questão 12, nesse grupo – da atividade 

técnica – podem ser associados os conhecimentos do conteúdo da disciplina, da área 

profissional e da prática pedagógica; porém, como já afirmado antes, também esses 

conhecimentos podem promover outro resultado desde que associados a outros 

conhecimentos e à reflexão crítica sobre os contextos e realidade. 

 

 

Quadro 6 – Conexão entre as teorias da Administração e os contextos e situações empresariais de 
atuação do Administrador em situações de ensino 

Grupos Número de 
registros 

Respostas dos professores Professores 

Situação 
de ensino 
técnica 

52 -Na matemática financeira um administrador 
tem que saber calcular juros para ter noção 
sobre empréstimos e financiamentos;  
-Gestão do capital de giro, formação do preço de 
venda, análise do ponto de equilíbrio, avaliação 
do desempenho econômico e financeiro, análise 
da viabilidade econômica do investimento, 
linhas de financiamento do capital de giro; 
-Gestão de estoque, que tem provocado 
grandes gargalos nas empresas de forma geral, 
de todos os portes. 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5,6, 
7, 8, 9 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 
41, 43, 44, 46, 
47, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 55. 

Situação 
de ensino 
reflexiva 

2 -Quando oriento alunos e eles têm que refletir no 
seu Trabalho de Conclusão de Curso o que a 
teoria tem de afinidade com a prática. É 
fundamental que o discente sempre relacione os 
aspectos teóricos com aspectos práticos e 
perceba a correlação de um com o outro;  

42, 45 
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-Um dos trabalhos de conclusão da disciplina 
que peço os alunos para fazerem é o de criar um 
produto e lançar em sala de aula. Não se trata 
de uma apresentação superficial como um 
trabalho qualquer, e sim um trabalho no qual o 
aluno apresenta o produto e cria um evento 
prático para isso, passando por todas as 
dificuldades que passa um profissional de 
marketing. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Já no grupo situação de ensino reflexiva, estão as respostas que falam de 

uma situação de ensino onde o professor estabelece uma aproximação do contexto 

real de atuação profissional do aluno e o leva a reflexão. São respostas em que se 

evidenciavam um germe dessa transformação, do pensamento crítico. 

Chama-se a atenção, ao ler essas respostas, o fato do tema situação de ensino 

técnica sobressair (52 registros) à situação de ensino reflexiva (2 registros). Sugere 

preocupação com que os alunos recebam um aglomerado de procedimentos, métodos 

muito bem fundamentados em um conhecimento científico, para usarem quando 

necessário. E nessa situação, o aluno não aparece.  

 O grupo situação de ensino reflexiva vai ao encontro da ideia de práxis quando, 

nas respostas, os professores afirmam ser “fundamental que o discente sempre 

relacione os aspectos teóricos com aspectos práticos e perceba a correlação de um 

com o outro” e que “não se trata de uma apresentação superficial como um trabalho 

qualquer, mas um trabalho no qual o aluno apresenta o produto e cria um evento 

prático, passando por todas as dificuldades que passa um profissional de marketing”. 

Entende-se que ao “passar por todas as dificuldades que uma profissional passa”, 

exista aí a possibilidade dos alunos encostarem na realidade, participando, sendo 

protagonistas na atividade proposta, deixando a teoria e a prática entrelaçadas. O 

aluno tem o domínio do conhecimento e remodela a sua vida, a sua história.  

 Pimenta e Anastasiou (2008) contribuem ao afirmarem que é imprescindível ao 

aluno superar e reelaborar sua visão inicial sobre o objeto do conhecimento. E, para 

que isso aconteça, não basta registrar palavras ou fórmulas sem compreendê-las, 

repetindo-as para conseguir boas classificações ou para agradar ao professor. A ação 

do professor não pode reduzir-se à exposição de conteúdos nas aulas ou explicação 

nos laboratórios, ou ainda, à uma técnica. 

 Um dos grandes desafios do professor é selecionar o conteúdo em virtude da 

complexidade, da heterogeneidade, da singularidade e da flexibilidade do 
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conhecimento produzido e em produção. O aluno precisa estabelecer vínculos, 

encontrar nexos entre o conteúdo e sua realidade. A proposta de sala de aula deverá 

ser significativa para o aluno, com uma visão crítica, que vai além das aparências. 

Para a construção de um conhecimento mais elaborado a visão do aluno é o ponto de 

partida (PIMENTA; ANASTASIOU, 2008).  Na concepção de Masetto (2003, p. 25), é 

necessário que a atitude do professor mude “de um especialista que ensina para o 

profissional da aprendizagem (...). Tal atitude o leva a explorar com seus alunos novos 

ambientes de aprendizagem” 

 A realidade da sala de aula revela alguns ângulos do fazer pedagógico que 

merecem ser repensados. As reclamações dos alunos conduzidos ao acúmulo de 

atividades – levando-os à dispersão, desespero, incapacidade de concentração nas 

leituras e nas aulas, o não saber estudar e pouco tempo para dialogar com autores e 

compreenderem aquilo que estão lendo. Aulas quase expositivas, com a preocupação 

em repassar o conteúdo, leitura de textos, na maioria das vezes feita pelo professor e 

devolvida aos alunos num processo de ensino-leitura, inibem a possibilidade de 

indagar (MASETTO, 2012b).  

 Há um professor que fala sobre ‘inovar’ nas respostas, mas deve-se pensar que 

a inovação só terá sentido se passar antes por dentro do aluno e tornar-se um 

processo de reflexão e, não simplesmente, inovar para o mercado – já que se situa 

em um terreno educativo. De acordo com Masetto (2012b), isso significa abrir-se às 

mudanças e buscar compreendê-las para que a desorientação não invada o fazer 

cotidiano. 

 Trata-se de ir da técnica para a prática reflexiva, como afirma Fernandes et al 

(2011). Trata-se de propor reflexões que estabeleçam compromissos com mudanças 

e que valorizem as descobertas (autodescobertas) provocadas por constantes 

indagações. 

 Com o objetivo de conhecer os métodos utilizados pelos professores para 

ensinar, solicitou-se que estes indicassem metodologias de ensino consideradas 

adequadas para o estabelecimento da conexão entre as teorias da Administração e 

os contextos e situações empresariais de atuação do administrador (Questão 15).  

As respostas foram variadas, fazendo relação à diferentes aspectos e critérios. 

Na análise dessas respostas, diferentemente das anteriores, focou-se no lugar do 

aluno, na sala de aula, no desenvolvimento dessas metodologias de ensino. 

Compreende-se que, além da análise de aspectos como conteúdo e situações de 
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ensino, o lugar do aluno nesse processo, na perspectiva da práxis, precisa ser também 

tomado como objeto de análise. Assim, as respostas (para a Questão 15) foram 

organizadas em três grupos que dizem da percepção do lugar do aluno na 

metodologia proposta pelos professores, a saber: (1) atuante; (2) contemplativo e; (3) 

consultivo. 

 No grupo atuante se encaixam as respostas em que o aluno aparece 

ativamente – por exemplo: nas visitas, nas feiras, nos planos de negócios, na 

aprendizagem vivencial, nas pesquisas de campo, na própria metodologia ativa. Já no 

grupo contemplativo estão, em conjunto, as respostas que abordam as metodologias 

de explanação, demonstração, explicação e que utilizam – por exemplo, recursos 

como o quadro, os exercícios, os filmes, documentários, usados para fim de 

contemplação. E no grupo consultivo estão as respostas que implicam a indagação, o 

questionamento – como por exemplo, o seminário, o simpósio, o debate. 

 No Quadro 7, as metodologias mencionadas pelos professores pesquisados 

foram caracterizadas, segundo esses três grupos. 

 

Quadro 7 – Metodologias de ensino consideradas adequadas para relacionar teorias da 
Administração e os contextos e situações empresariais 

Metodologias Quantidade Grupo  

Aulas expositivas/Dicas/Metodologias 
clássicas/Quadro  

6 Contemplativo 

Dia de campo/ Visitas/ Pesquisa de campo  6 Atuante 

Dinâmica/ Seminários/ Simpósio  9 Consultivo 

Discussão/Debate 3 Consultivo 

Empresa Júnior  2 Atuante 

Estágio  1 Atuante 

Estudos de caso 19 Atuante e/ou 
Contemplativo 

Excel/ Exercícios/ Construção de planejamentos  3 Contemplativo 

Feiras de exposição/ Trabalho em grupo 2 Atuante 

Filmes/documentários/vídeos/mídias visuais  5 Contemplativo 

Jogos/ Simulações/ Utilização de sistema virtual  5 Atuante 

Metodologia ativa  5 Atuante 

Plano de negócios/Projetos 4 Atuante 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Ao analisar as respostas, observa-se que algumas metodologias e recursos 

foram organizados como metodologias contemplativas em que o aluno ocupa o 

lugar de quem, de fato, contempla. Neste tema estão as aulas expositivas, dicas, 

metodologias clássicas, quadros, Excel, exercícios e planejamentos, entre outros.  
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Observou-se, também, que as dinâmicas, seminários e simpósios, discussões 

e debates são muito utilizados como metodologia pelos professores, talvez pelo 

número de alunos, salas numerosas, grupos maiores. Essas formas de ensinar foram 

caracterizadas como consultivas, aquelas em que trabalham com a exposição de 

conhecimentos específicos a respeito de um assunto relacionado à determinada área 

do conhecimento e após a explanação, abre-se espaço para perguntas. 

Em outras metodologias o aluno tem participação e envolvimento que podem 

indicar essas formas de ensinar e recursos como metodologias em que o aluno tem 

um papel atuante. Essas metodologias sugerem maior envolvimento dos alunos e têm 

características como: a contextualização, a participação ativa do aluno, uma teoria de 

sustentação, abrange uma realidade e usa de recursos que vão além do expositivo. 

Porém, emerge uma reflexão: por que as visitas, o dia de campo, as feiras, o estágio, 

a Empresa Júnior, os planos de negócios, os projetos, a metodologia ativa, que com 

certeza, relacionariam a teoria e prática, foram menos indicadas?  

 Dentro desse grupo de metodologias em que o aluno é atuante, considerou-se 

o estudo de caso e a metodologia ativa. Como tem sido bastante empregada nos 

cursos de Administração (embora nesta pesquisa a metodologia ativa tenha recebido 

apenas 5 indicações), para enriquecimento deste trabalho, merecem ser 

apresentados alguns fundamentos da metodologia de caso e metodologia ativa.  

A metodologia do estudo de caso (COELHO CÉSAR, 2006; GIL, 2004) é 

bastante utilizada nos cursos de Administração. Os professores utilizam esse método 

para ensinar a complexidade na gestão das organizações, na tentativa de aproximar 

o aluno à realidade. Trata-se de uma estratégia de ensino onde parte da realidade, 

situações reais, são levadas para sala de aula e trabalhadas pelos alunos e 

professores. Aos alunos, é solicitado que identifiquem a solução mais adequada para 

a situação proposta, visto que o que se espera do aluno é que ele se coloque no lugar 

da pessoa a quem cabe tomar a decisão ou resolver o problema. 

 Merece atenção o fato de que alguns dos casos apresentados nas aulas nem 

sempre são conduzidos aos objetivos desejados, e os alunos tendem a encarar o 

método como um processo cansativo (o que justifica o porquê, de no Quadro 7, esta 

metodologia ser relacionada tanto à atuante como a contemplativo). O que acontece 

é que, a aplicação dos casos é realizada às vezes, de uma forma amadora, sem maior 

preparo pedagógico. Não basta levar um conhecimento teórico para o aluno e ensiná-

lo como é no campo da prática, mas, acima de tudo, levar o aluno a compreender, a 
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extrair itens do caso, pensando na realidade vivida e conduzindo a discussão, a 

pesquisa, a avaliação em cima disso. 

 O docente ao adotar o estudo de caso, não deve se ater à perspectiva clássica 

de ensino (ao que ensinar e ao quanto ensinar), mas, deve partir de onde está o aluno. 

Para tanto, o professor necessita identificar quem é o aluno e quais suas reais 

necessidades, para que então o conhecimento seja construído. Para Gil (2004), o 

método estudo de caso torna-se um dos mais recomendados, quando se pretende 

possibilitar a aplicação de conhecimentos teóricos num contexto real e que sua vida 

útil é limitada e as situações deparadas pelos professores de Administração são mais 

diversas e isso requer a elaboração de muitos casos para atender à demanda dos 

cursos. 

 Retomando Gil (2004), o estudo de caso é uma ferramenta pedagógica 

importante em vários campos de estudo, não há grandes riscos envolvidos, os alunos 

podem permitir-se cometer erros e aprender com eles. O professor, ao usar o estudo 

de caso, pode mostrar a conexão entre teoria e ocorrências reais. Esse método ajuda 

o aluno na articulação de um ponto de vista gerencial, considerando todos os aspectos 

de uma determinada situação e a base do conhecimento dessa metodologia é 

formada pelo conjunto de estruturas e ferramentas analíticas, princípios e teorias de 

determinado campo, que pode ser o da Administração, ressaltando que tudo irá 

depender do tipo de curso e do objetivo pedagógico. 

 O uso do estudo de caso como recurso pedagógico esbarra em alguns desafios 

e críticas, talvez por exagerar na ênfase do racional, falhando por não incluir aspectos 

contemporâneos, casos locais e mesmo porque a Administração não é uma ciência 

exata, respostas certas irão depender de muitos fatores, é complicado trabalhar com 

informações pré-fabricadas, há várias ‘boas’ respostas e não a resposta ‘certa’. 

Portanto, para que o aprendizado aconteça, a mera leitura não é suficiente, apenas 

achar ‘o certo ou o errado’, pois raramente há uma única resposta correta, é sim 

oportuna, a discussão, interação entre os alunos e professores e reflexão sobre outras 

oportunidades (CAMPOMAR; VELUDO-DE-OLIVEIRA; IKEDA, 2006). Deste modo, é 

oportuno conhecer como os professores, que afirmaram adotar o estudo de caso, o 

utiliza em sala de aula. 

No caso da metodologia ativa, embora especificamente ela, não seja alvo 

desse estudo, apresentamos breve explicação. Entende-se por metodologia ativa 

“[...]uma concepção educativa que estimula processos de ensino-aprendizagem 
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crítico-reflexivo, no qual o educando participa e se compromete com seu aprendizado” 

(SOBRAL; CAMPOS, 2011, p. 209). O aluno se compromete com seu aprendizado, 

ele é o agente principal responsável pela sua aprendizagem. Entretanto, segundo 

Ribeiro Neto (2015, p. 126), o uso de metodologias ativas exige dos docentes “o 

rompimento com as práticas tradicionais e uma transformação na prática docente”. 

 

A utilização de métodos ativos na educação convoca os professores a novas 
práticas e à superação de concepções tradicionais de ensino, aprendizagem, 
educação, conhecimento numa era em que o conhecimento, a informação e 
os recursos estão amplamente disponíveis. Os métodos ativos exigem que 
os saberes sejam considerados como recursos a mobilizar; além de trabalhar 
regularmente por problemas; criar ou utilizar outros meios de ensino; negociar 
e conduzir projetos com os alunos; adotar um planejamento flexível; 
estabelecer um novo contrato didático; praticar uma avaliação formadora em 
situações de trabalho (RIBEIRO NETO, 2015, p. 125). 

 

 Behrens (2012) pode contribuir para pensar qual metodologia seria mais 

adequada para promover um ensino de qualidade. Ao considerar as relações 

dialógicas, o trabalho coletivo, as discussões críticas e reflexivas, aliada a um ensino 

que visa a investigação para produção de conhecimento e que contemple uma visão 

ampla alicerçada numa tecnologia inovadora, por meio de fontes informatizadas, 

calçadas na criatividade em sala de aula, disponibilizando ao aluno ações 

diferenciadas (como saber pensar, aprender a aprender, apropriar-se dos 

conhecimentos disponíveis pelo múltiplos recursos), e assim adquirir competência 

crítica, reflexiva e criatividade para produzir novos conhecimentos.  

Sobre a vinculação da teoria e a prática, indagou-se os professores sobre a 

possibilidade de a desvinculação acontecer, em alguma circunstância, na disciplina 

em que atuam ou atuaram (Questão 16).  

A Figura 15, que segue, apresenta este resultado, em que 84% dos professores 

respondentes afirmaram que não há situações em sua disciplina em que não é 

possível vincular a teoria e a prática, e 16% afirmaram que sim, que há situações em 

que a teoria e a prática estão desvinculadas. Deste modo, como forma de reflexão, 

visando pensar mais sobre as respostas dos professores, buscou-se relacionar as 

respostas com as disciplinas nas quais atuam esses professores que responderam 

‘sim’. 

Dos 16% dos respondentes da alternativa ‘sim’, podem ser elencadas as 

seguintes disciplinas em que atuam: Matemática Básica; Matemática Financeira; 

Elaboração e Análise de Projetos de Investimento; Administração da produção I, II e 
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III; Administração Financeira e Orçamentária; Gestão Empresarial; Teoria da 

Administração; Empreendedorismo; TCC I; TCC II; Metodologia Científica; 

Comunicação Empresarial; Metodologia de Pesquisa; Recursos Humanos; Psicologia 

Jurídica. 

 

 

Figura 15 – Possibilidades de desvinculação da teoria e prática 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Observa-se, ainda, que se trata de disciplinas relacionadas à diferentes eixos 

curriculares, com distintas orientações, voltadas aos fundamentos da profissão bem 

como à atuação profissional. Assim, entende-se que a afirmação dos professores de 

que há, nessas disciplinas, situações em que não é possível relacionar teoria e prática 

foi baseada em critérios e experiências do próprio docente, que não se referem às 

características da disciplina. 

Em relação às situações apresentadas pelos professores (Questão 17), alguns 

exemplos organizados no Quadro 8 objetivam trazer outros elementos para a reflexão: 

 
Quadro 8 – Exemplos (falas) de situações onde, nas disciplinas, a teoria e a prática se encontram 

desarticulas 

Fala 1 “As disciplinas que leciono exigem uma fundamentação para a 
operacionalização. Por vezes é necessário relembrar os alunos de 
procedimentos matemáticos”. 

Fala 2 “O segundo semestre é muito curto devido a quantidade de feriados e fica 
difícil realizar atividades práticas devido a falta de tempo. Tal situação 
prejudica uma possível visita ou uma possível palestra”. 

Fala 3 “Introdução, conceito, compreensão e, depois, a prática”. 

Fala 4 “Na fundamentação dos conceitos”. 

Fala 5 “Porque a disciplina que trabalho é somente teoria e faço a prática da 
maneira dita na questão anterior”. 

84%

16%

sim

não
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Fala 6 “Na disciplina de metodologia científica”. 

Fala 7 “Estudos de Caso, Elaboração de Vídeos, Apresentação de Seminários, 
Palestras de Pessoas do Mercado de Trabalho”. 

Fala 8 “As situações teóricas são situações empíricas na maioria das vezes. 
Percebe-se que muitos autores ‘idealizam' situações e esquematizam 
soluções que dão certo somente na teoria”. 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Retomando a compreensão de Vázquez (1977), teoria e prática são inseparáveis; ou 

melhor, a reflexão teórica sustenta a compreensão da realidade, e isso é uma 

condição para a prática transformadora, quer dizer, a práxis.  

 Ainda, para Vázquez (1977), é condição para a práxis, a possibilidade de 

envolver as experiências pessoais e profissionais dos alunos, nas aulas, e sobretudo, 

nortear os alunos à reflexão. Assim, conforme a Figura 16, 87% dos respondentes 

disseram inserir as experiências dos alunos em suas aulas (Questão 18). Entretanto, 

ainda fica suspensa a proposta do uso da reflexão, deixando margem para a dúvida 

sobre a possibilidade de ater-se (ou não) a isto.  

 

 

Figura 16 – Contribuição das experiências dos alunos para as aulas 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Sobre a avaliação da aprendizagem, na relação com um ensino voltado à 

relação entre os conhecimentos do curso, as teorias da Administração e o contexto 

de atuação da profissão, foi perguntado aos professores participantes da pesquisa se 

nas formas de avaliação empregadas na sua disciplina é possível relacionar a teoria 

com a prática (Questão 19). De acordo com os dados coletados, somente 13% que 

responderam ‘parcialmente’. Novamente, existem sinais de que há professores que 

13%

87%

Parcialmente

Sim
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não conversam com a práxis e levando-se a presumir que teoria e prática ocupam 

posições na vida desses professores, em nível de senso comum.  

 De acordo com Masetto (2012b), a avaliação não deve ser entendida como 

uma atividade que tem por finalidade apenas medir e controlar resultados de um 

processo de aprendizagem, previamente estipulada e definida pelo professor e 

materializada em nota, objeto de desejo e sofrimento dos alunos, de suas famílias; 

mas sim, como a capacidade de refletir sobre o processo de aprendizagem, de motivar 

os alunos a desenvolverem seu próprio processo, buscando retornos para os alunos 

que os ajudem a perceber o que estão aprendendo, o que está sendo falado, o que 

merece ser corrigido, o que é importante ser ampliado ou completado, como poderão 

fazer melhor isso ou aquilo. Para esse autor, a apropriação do conhecimento no 

ensino superior não se restringe a uma demonstração pontual ao professor do que se 

aprendeu pela devolução em situação de prova, como toda a artificialidade que a 

cerca. Adaptando as perguntas à realidade, simultaneamente a expectativa em 

relação à lógica das respostas, sua densidade teórica e sua base reflexiva se alteram.  

 “É preciso repensar e reorganizar o processo de avaliação, agora voltado para 

a aprendizagem, como elemento motivador, como feedback contínuo oferecendo 

informações para que o aluno supere suas dificuldades e aprenda” (MASETTO, 2003, 

p.25) 

 Ainda, segundo Masetto (2012b), a avaliação poderá ser considerada a grande 

atividade pedagógica, pois ela acompanha todas as outras atividades. É fascinante o 

desenvolvimento da auto avaliação, onde o próprio aluno aprende a fazer o 

diagnóstico do que aprendeu, quais são suas dificuldades, aquilo que o facilita a 

aprender, e isso irá se estender por toda a vida. As técnicas avaliativas podem ser 

trabalhadas como situações de oportunidades, quando analisadas pelos alunos, 

quando os alunos podem estudar a partir delas, quando o professor explora todas as 

possibilidades de aprendizagem que cada técnica pode oferecer e não apenas se o 

conteúdo está certo ou errado. 

 Para esse mesmo autor, com as técnicas avaliativas o aluno pode aprender e 

adquirir conhecimentos diversos – por exemplo: a prova discursiva pode ajudar o 

aluno a ser mais lógico, ser claro na redação, fazer uma síntese e assim por diante; 

uma prova com consulta ajuda o aluno a resolver um caso, a escolher as melhores 

fontes e delas extrair informações que lhe faltem. Conclui-se que sempre que são 

desenvolvidas atividades pedagógicas com a preocupação de criar melhores 
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condições para a aprendizagem dos alunos, consegue-se a motivação para o estudo 

das disciplinas. Não se pode esquecer de envolver os alunos na formação e tornar o 

conhecimento significativo para eles. 

Pimenta e Anastasiou (2008) afirmam que, uma vez o conteúdo explicado, 

compete ao aluno memorizá-lo e repeti-lo no momento da avaliação, que se 

caracteriza por ‘cobrança fiel’ do que foi dito pelo professor ou aprendido por meio dos 

livros que este indicou. E, complementam dizendo que esses procedimentos revelam 

uma condição colocada para o aluno, como inquestionável, perdendo o sentido de 

práxis. Evidencia-se então o anseio pela resposta e pelo entendimento se, os 

professores perderam o sentido da práxis ou se eles nem conhecem o que ela é e 

representa. 

 Ainda, considerando a questão da teoria e da prática, em relação à avaliação 

da aprendizagem, solicitou-se uma exemplificação (Questão 20). No Quadro 9 as 

respostas foram reunidas em dois grupos: (1) resultado e (2) teoria e prática. No grupo 

resultado estão as formas de avaliação que o professor adota para medir o 

aprendizado. E, em teoria e prática foram reunidas as respostas que mencionam a 

realidade do aluno, o contexto profissional/pessoal, problemas reais e etc. 

 

Quadro 9 – Formas de avaliação empregadas para a possível conexão da teoria com a prática 

Grupos Número de 
registros 

Respostas dos professores Professores 

Resultado 14 -Percebe-se nas avaliações o 
desenvolvimento discente quanto à 
interpretação e à compreensão do 
conteúdo estudado, pelo desempenho ao 
responder às questões;  
-Na entrega de trabalho utilizo a 
metodologia atingimento de metas, onde 
o aluno que entrega o trabalho na data 
acordada recebe nota maior que aquele 
que entrega depois da data acordada;  
-As avaliações são situações em que se 
analisa dados de situações empresariais 
através de tabelas e gráficos e 
consequente na sua análise. 

1, 4, 17, 18, 27, 
33, 35, 36, 41, 
44, 45, 47, 53, 
54. 

Teoria e 
prática 

29 -Por meio de estudos de casos onde o 
aluno precisa aplicar a teoria estudada na 
realidade apresentada;  
-As respostas na avaliação podem ser de 
acordo com as práticas exercidas na 
atividade profissional do aluno;  
-Muitas avaliações são elaboradas com 
estudos de casos e situações problemas 

2, 3, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 20, 21, 
23, 24, 25, 31, 
37, 38, 39, 40, 
43, 48, 49, 50, 
51, 52, 55. 
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reais, por exemplo, na análise de 
investimentos. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Dos respondentes, 14 respostas se relacionam à avaliação como resultado, 

conforme mostram as respostas apresentadas no quadro anterior. São práticas de 

avaliação contrárias à proposta de um ensino libertador, que apresenta e interpreta 

um contexto, que leva o aluno à reflexão. Já 29 professores indicaram situações e 

atividades avaliativas voltadas ao conhecimento do aluno, às situações reais, à 

realidade das situações e contextos de atuação profissional que, assim possam ser 

entendidas e relacionadas com a teoria e prática.  

Analisando o primeiro grupo de respostas, pensa-se no fator ‘prazos’ que o 

professor tem que cumprir, os planos de ensino com um rol imenso de conteúdos, 

cada vez maiores e mais específicos. O tempo no ensino não é flexível e o processo 

de ensino tem que se adequar ao semestre ou ao ano, para os fechamentos 

necessários ao programa previsto. A adequação do tempo dos cronogramas 

curriculares é um grande desafio no processo de ensino (PIMENTA; ANASTASIOU, 

2008).  

Junges e Behrens (2015), sobre a prática pedagógica, afirmam que a docência 

universitária exige do professor uma ‘atuação’ sobre fundamentos pedagógicos, 

educativos do processo ensino-aprendizagem, seguida dos saberes da experiência e 

da produção científica. Pode ser que uma formação voltada para a prática dos 

professores, numa perspectiva reflexiva, seja relevante no ensino superior 

 Na conexão teoria e prática, uma produz a outra, o que torna improvável a 

separação de ambas e esse relacionamento se torna real através de “um processo 

complexo, no qual muitas vezes se passa da prática à teoria e outras desta à prática” 

(VÁZQUEZ, 1977, p. 233). A essência do ensino e aprendizagem envolve 

conhecimentos teóricos e práticos, exige conhecimentos, estratégias, intervenções e 

avaliações para modificar uma realidade, em certo contexto social. 

  Sobre as fontes de pesquisa em que os professores encontram alternativas 

para articular a teoria e a prática nas aulas (Questão 21), pensando no planejamento 

dessas aulas, os professores disseram sobre a internet/sites/tecnologias de 

informação e a própria vivência; mas, também artigos, livros e revistas, que remetem 

algo mais tradicional, dependendo da forma que seja trabalhado.  
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 A internet é a fonte de pesquisa que eles mais utilizam. A mídia eletrônica, que 

envolve inclusive a internet, pode contribuir significativamente para tornar o processo 

e a aprendizagem mais eficazes e eficientes, mais envolventes. Ela rompe com o 

conceito de espaço ‘sala de aula’ na faculdade/universidade para afirmar sua 

existência, desde que haja professor e aluno estudando, pesquisando, trocando 

informações, em qualquer tempo, tendo entre eles apenas uma máquina, um 

computador (MASETTO, 2012b).  

 Os recursos eletrônicos podem facilitar bastante a pesquisa, a construção do 

conhecimento em conjunto ou em equipe. Apresentam um novo modo de fazer 

projetos, de simular situações reais, discutir possíveis resultados ou produtos 

esperados, de analisar diversas alternativas de solução. Essas metodologias podem 

auxiliar nas aulas tornando-as mais dinâmicas e interessantes (MASETTO, 2012b).  

 

 

 

5.1.3 Formação continuada e reflexões sobre a prática: caminhos para a 

construção da teoria e prática 

 

 

 Para fazer uso de fontes diversas, empregar a teoria e prática na disciplina, na 

sala de aula, o professor precisa de um suporte, uma formação no ensinar. Por meio 

da Figura 17é possível visualizar que 62% dos respondentes alegaram ter 

experiências na graduação, como suporte para estabelecimento da teoria com a 

atuação profissional futura (Questão 22). 
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Figura 17 – Experiências da graduação como suporte para estabelecer a teoria com a futura atuação 
profissional 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Os participantes da pesquisa também foram questionados se, na Instituição de 

Ensino Superior em que atuam há algum tipo ou modalidade de formação para os 

professores (Questão 23). De acordo coma Figura 18, que segue, 76% dos 

respondentes afirmaram que nas instituições em que atuam, há alguma modalidade 

de formação para professores; porém 24% afirmam não ter acesso a essa formação 

 Quanto ao conteúdo da formação recebida no curso e instituição em que 

trabalham (questão 24), a Figura 19 informa que 65% dos respondentes afirmaram 

que a teoria e prática é abordada nos encontros, quando há. Sem falar quando a 

temática teoria e prática, às vezes, não faz parte das formações (35% dos 

respondentes confirmam isso). 

 

 

Figura 18 – Mobilidade de formação profissional na instituição 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

7%

31%

62%

Não
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24%
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Figura 19 – A temática da conexão teoria e prática oferecida pelos cursos e instituições 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

 Libâneo (2013) entende que uma formação continuada é uma forma de 

aprendizagem que se estende para a aprendizagem permanente e para todo o 

desenvolvimento pessoal/cultural e profissional do professor. Para o mesmo autor, a 

proposta de uma formação continuada vem possibilitar mudanças na prática docente, 

sendo um espaço temporal para que o professor tome consciência de suas 

dificuldades, passando a encontrar soluções para as mesmas, além de oportunas 

experiências para aprimoramento de suas habilidades. 

 Sobre a formação continuada, enquanto requisito para a conexão teoria e 

prática por parte dos docentes, assim se posiciona Ribeiro Neto (2015), com base nos 

resultados em seus estudos: 

 

(...) acredita-se que a formação continuada tenha exercido um papel crucial 
no desenvolvimento profissional dos professores, uma vez que suas práticas 
pedagógicas estão, de certa forma, alinhadas aos objetivos da educação por 
competências, inclusive quanto aos métodos de ensino ativos e estratégias 
inovadoras da educação. (...) a transformação da cultura docente foi colocada 
por diversos autores como condição para que a abordagem educacional das 
prospere. Portanto, a formação continuada parece que tem proporcionado as 
condições para que essa transformação ocorra, considerando os 
conhecimentos dos professores sobre o tema e suas práticas profissionais 
(RIBEIRO NETO, 2015, p. 146). 

 

Pimenta e Anastasiou (2008) relatam que na maioria das instituições de ensino 

superior, incluindo as universidades, mesmo que os professores tenham uma vasta 

experiência e anos de estudos em áreas específicas, acontece de não estarem aptos 

ou não terem o conhecimento científico do que seja o processo ensino e 

aprendizagem, e que são responsáveis por esse processo quando estão na sala de 

aula.  

35%

65%

Não

Sim
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 Masetto (2012b) questiona as tradicionais formas de aprimoramento docente, 

quer por cursos, treinamentos, capacitação ou reciclagem; procurando fortalecer a 

concepção de grupos de formação com ênfase na reflexão. O questionamento é 

acerca do processo de acumulação de conhecimentos, separando a teoria da prática, 

com professores isolados em seus saberes especializados e em suas salas de aulas, 

e esse processo pode dar lugar a um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as 

práticas e sobre o cotidiano, como ponto de partida para o processo formativo.  

 É fundamental para conseguir aproximar a realidade de mercado de trabalho 

ao modelo pedagógico adotado, e ainda estabelecer um diálogo epistemológico, a 

sinergia entre teoria e prática no contexto de formação do administrador. O grande 

desafio é o processo pedagógico utilizado pelo professor de Administração para 

conseguir o sucesso no objetivo de atender as diretrizes do curso e o mercado de 

trabalho, muitas vezes sem uma formação para atuar na docência superior. Diante de 

ações conciliadas com os conteúdos previamente abordados em sala, os professores 

conseguem traçar estratégias que desenvolvam o aspecto experimental das 

disciplinas, dando sentido às abordagens didáticas produzidas (GUIMARÃES, 2015). 

Mas, isso não é o suficiente, segundo o autor a ‘prática reflexiva’ pressupõe a busca 

por melhores respostas, por meio da colaboração entre alunos (aprendizes) e 

profissionais experientes (professores).  

 Os encontros e reuniões promovidas pelos cursos poderiam ser espaços para 

iniciar um processo reflexivo com os professores, mesmo porque a reflexão é muito 

relevante, não se restringindo a um encontro focado em referencial teórico ou em 

recados administrativos no início do período letivo, pois a formação pedagógica é um 

processo contínuo e relevante (BEHRENS, 2012).  

 Compreendendo-se a importância da reflexão sobre a prática como instrumento 

de formação profissional e de mudanças no ensino, questionou-se os professores 

sobre a presença da reflexão (Questão 25), conforme o que se apresenta na Figura 

20. Dos respondentes, 84% dos professores responderam que a reflexão sobre o 

trabalho interfere ‘muito’, no sentido de promover mudanças, nas práticas de ensinar. 

Dos respondentes 14% afirmou que interfere razoavelmente e 2% que nada interfere. 
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Figura 20 –Interferência da reflexão sobre o trabalho na prática do ensinar 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Está aqui, mais um motivo para trabalhar melhor com os professores, se o 

objetivo é promover um ensino de qualidade junto da práxis, até porque 100% dos 

professores, na Questão 26, relataram que a realidade e as situações e contextos 

empresariais é um tema que faz parte das suas reflexões sobre o seu trabalho como 

docente.  

 A Questão 27 abordou as situações que os professores usam como meio de 

reflexão para suas práticas professores. Segundo os resultados mostrados pela 

Figura 21, os meios mais utilizados para a reflexão sobre a prática provêm de trocas 

de experiências com colegas de profissão, trocas de experiências com colegas 

professores e troca de experiências com a coordenação do curso. 

 

 

Figura 21 – Meios de reflexão sobre a prática docente 
Fonte: Elaborada pela autora 
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 Pensar que, o processo para tornar os professores mais reflexivos sobre sua 

própria prática pedagógica, demanda o envolvimento deles em encontros com espaço 

para que possam colocar suas dificuldades, coletivizar os êxitos e registrar isso. Ao 

mesmo tempo, nesses momentos precisam de um pedagogo que os instiguem a 

refletir sobre suas dificuldades, indicando leituras, discutindo referências (BEHRENS, 

2012).  

 Os respondentes dessa pesquisa trocam experiências com colegas 

professores e com colegas de profissão, sendo que estes são os meios de reflexão 

sobre a prática mais adotados por esses professores. Entretanto, para que as trocas 

de experiência nestes momentos sejam válidas, faz-se necessário compreender: (1) 

o que é tratado nas reuniões do curso e em que intensidade é discutida a questão da 

teoria e prática; (2) se existe um registro e/ou onde está registrado o trabalho realizado 

pelos professores, para uma posterior reflexão sobre a prática e; (3) com que 

frequência  os coordenadores do curso, promovem a reflexão sobre a prática, com o 

professorado. 

 O mundo atual necessita de uma educação comprometida com mudanças e 

transformações, que vai além da sala de aula e, para isto, faz-se necessário, 

professores preparados, implica em uma reflexão permanente sobre a concepção de 

ensinar. 

 

 

5.2 Refletindo sobre a teoria e prática no curso de Administração: análise das 

entrevistas  

 

Além da construção do questionário, a realização das entrevistas como parte 

dos procedimentos de pesquisa, visou aprofundar a discussão do tema a partir das 

experiências dos professores. O roteiro das entrevistas (APÊNIDCE B) foi organizado 

com o propósito de se chegar à discussão da teoria e prática, focando no relato e na 

reflexão de situações de ensino e de aprendizagem, em especial acerca das 

orientações recebidas por esses docentes, uma vez que atuam no mesmo curso. 

Porém, na entrevista semiestruturada, realizada como uma conversa entre a 

pesquisadora (também professora do curso de Administração) e os professores, 
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outras temáticas emergiram. Assim, de acordo com o Quadro 10, o resultado das cinco 

entrevistas se organizaram em 3 temas de respostas, a saber:  

 

Quadro 10 – Organização da análise das entrevistas 

Bloco Objetivos 

1º Tema: A formação para a docência no 
curso de Administração 

Caracterização da formação (pedagógica) para 
a docência dos professores entrevistados 

2º Tema: Sobre as práticas de ensinar 
desenvolvidas pelo docente 

Discutir sobre o ensino visando observar a 
conexão teoria e prática.  

3º Tema: A articulação da teoria e prática 
segundo as diretrizes e orientações do 
curso de Administração e/ou das 
instituições de ensino superior 

Identificar como é feita a associação da teoria e 
prática segundo as exigências/condições da 
IES  

Fonte: Elaborado pela autora  

 

 

5.2.1 A formação para a docência no curso de Administração 

 

 

 Os docentes, nesta pesquisa professores do curso de Administração, são 

considerados sujeitos de conhecimentos, capazes de possuir e desenvolver teorias, 

conhecimentos e saberes de suas próprias ações (TARDIF, 2012).Esses saberes são 

oriundos de seus cursos de formação inicial, encontrados em repertórios das Ciências, 

acessados de diferentes formas pelos docentes e também na formação continuada 

que, segundo Libâneo (2013), envolve processo permanente do qual participa 

também as experiências dos professores. 

Para Libâneo (2013, p.187), a formação continuada visa ao “aperfeiçoamento 

profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e ao desenvolvimento de 

uma cultura geral e ampla, para além do exercício profissional”.  

Para Almeida (2012, p. 75), requer o reconhecimento e valorização de saberes 

diversos “capazes de propiciar o desenvolvimento das bases para que os professores 

compreendam e investiguem sua própria atividade e, a partir dela, constituam os seus 

saberes, num processo contínuo”.  

Para Pimenta e Anastasiou (2008), a ideia de que a docência universitária é 

valorizada apenas pelo conhecimento da prática profissional foi desmistificada, sendo 

necessário também voltar-se à formação para a atuação docente, devendo esta ser 

acrescida na experiência e profissionalização de formação inicial dos professores.  
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 Nesta pesquisa, buscou-se por investigar os conhecimentos necessários aos 

professores e discutir a formação profissional. Os docentes entrevistados, mesmo 

aqueles que mencionam ter formação inicial que auxilia ou oportuniza à docência, 

reconhecem a necessidade de um constante aprimoramento, ou seja, da formação 

continuada, como afirma a Entrevistada/Docente B. 

 

A minha formação inicial me ajuda, mas o que eu sinto necessidade é de 
estar sempre buscando a formação continuada, porque sempre tem 
novidade. Agora, com a tecnologia, então, às vezes você fica perdida, precisa 
acompanhar. Não temos respaldo da Faculdade, como funciona tal aplicativo, 
tal recurso, o que eu posso estar usando, o que não posso estar usando 
(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘B’). 

 

Outro dos professores/as entrevistados/as, porém, afirma que teve formação 

relacionada ao conhecimento pedagógico.  

 

Eu trabalho há algum tempo na educação, não muito tempo, mas eu tive a 
oportunidade de também trabalhar em algumas outras instituições em que 
essa prática pedagógica era um pouco mais apurada em relação à 
contextualização e à formação. Nós recebíamos ou recebemos algumas 
formações de maneira mais contínua, no qual nos possibilita essa noção 
pedagógica. Eu também, por gostar muito da educação, busquei me 
especializar nessas questões. Então, uma especialização que eu tenho é em 
Pedagogia Organizacional [...]. Então, a Pedagogia Organizacional me deu a 
possibilidade de entender não só como funciona essas ferramentas 
pedagógicas dentro da empresa, mas eu consigo fazer essa associação 
também na sala de aula (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘D’). 

 

 Pode-se perceber que essa formação, afirmada pelo Entrevistado/Docente ‘D’, 

foi imprescindível para construir ensino que relaciona o contexto de atuação 

profissional e a sala de aula. Este docente afirma, nesse caso, sobre a importância da 

formação pedagógica, compreendendo que esta se faz necessária ao ensino do 

conteúdo específico, relacionado ao curso de Administração. 

O mesmo professor, em outro trecho da entrevista, também afirma a 

capacidade reflexiva tendo como foco o aluno, conforme se apresenta na sequência, 

ampliando a discussão sobre a própria formação, e a própria ideia de formação. Nesse 

caso, a interação com o aluno se torna como que um conteúdo da formação. 

 

Sempre, eu acho que uma das características do professor que de fato gosta, 
ama a educação é de fato repensar é fazer esse trabalho de análise, esse 
exame de consciência contínuo e diário de rever as suas práticas 
pedagógicas e também trabalhar empatia, trabalhar e compreender a partir 
do lugar do outro. Uma vez que também nós já fomos e também somos 
alunos, então a todo momento essa correlação, esse deslizamento de papeis 
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em sair da posição de professor e entender a posição aluno é compreender 
que forma essas aulas poderiam estar sendo, né, absorvidas para esses 
alunos. Como será que eu aluno absorveria ou acataria essa aula que acabou 
de ser dada por mim? Então essa reflexão é feita a todo momento 
(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘D’). 

 

 Para esse docente, a reflexão tem como direção o aluno, sua aprendizagem, 

seu estar no mundo. Fala, porém, de um “deslizamento de papéis” que retoma, para 

o professor, o aluno que foi/fomos. Como já se afirmou, a formação ganha outra 

amplitude, envolvendo não somente a formação sistemática, dos cursos, como 

também necessária reflexão sobre a docência e o aluno. 

 Os professores entrevistados, afirmam também a necessidade de lhes serem 

ofertados, por parte da coordenação dos cursos e das instituições de ensino superior, 

formações (em diferentes modalidades) relacionadas à docência. Um dos docentes 

entrevistados afirma: “A gente lê, a gente busca, mas isso por conta própria, não 

temos respaldo da Faculdade de trazer isto, de facilitar isto para nós” 

(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘B’), afirmando a ausência de orientações. 

Sobre o que aqui se apresenta, considerando-se que cada um dos professores 

tem formação e experiências diferentes, deve-se considerar qual a condição e 

modalidade ideal de formação do docente. De que forma? Oferecendo-lhe cursos de 

aperfeiçoamento pedagógico, os envolvendo em uma gestão mais participativa em 

relação ao planejamento? Investindo no aprimoramento de suas práticas 

pedagógicas; ainda mais considerando que, existe um novo perfil de alunos nas salas 

de aula do ensino superior? Por outro lado, também é preciso considerar que a 

formação também deriva de experiências, e da reflexão sobre essas experiências 

(FERNANDES et al., 2015), e, por isso, se faz necessário refletir sobre que formação 

para a docência se faz necessária aos professores do curso de Administração visando 

a compreensão da demanda e necessidade do cumprimento da conexão teoria e 

prática. 

 Não basta somente que os professores ingressem em cursos de Mestrado e 

Doutorado enquanto formação continuada. Porém, como já se apresentou antes, na 

maioria dos casos esses cursos estão voltados à formação de um pesquisador, nem 

sempre incluindo aspectos pedagógicos no currículo (PIMENTA; ANASTASIOU, 

2008). Segundo Almeida (2012), os professores universitários, mesmo com a titulação 

de mestre ou doutor, não têm formação voltada especificamente aos processos de 

ensinar e aprender, às práticas pedagógicas. Segundo a mesma: 
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(...) o que se constata é que o professor universitário não tem uma formação 
voltada para os processos de ensino-aprendizagem, pelos quais é 
responsável quando inicia sua vida acadêmica. Os elementos constitutivos 
de sua atuação docente, como planejamento, organização da aula, 
metodologias e estratégias didáticas, avaliação, peculiaridades da interação 
professor-aluno, bem como seus sentidos pedagógicos inerentes são-lhe 
desconhecidos cientificamente (ALMEIDA, 2012, p.67). 
 
 

Já a partir dos dados das entrevistas, afirma-se a necessidade da formação 

pedagógica, e que seja contínua e contextualizada, valoriza-se a necessidade de 

reflexões acerca do próprio trabalho e considera-se os diferentes conhecimentos dos 

professores. 

Em relação ao conhecimento das práticas pedagógicas, entende-se que é mais 

do que apenas participar de um curso acerca de técnicas e métodos; refere-se a um 

conhecimento construído também a partir da reflexão sobre o próprio trabalho, a sala 

de aula, o aprendizado (ou não) dos alunos. Masetto (2012b), afirma sobre a 

necessidade de superar uma visão positivista quando se trata da requerida formação 

pedagógica. Para Junges e Behrens (2015), trata-se de formação com reflexão e, no 

sentido dado por Vázquez (1977), se refere à ação e reflexão que tenham como foco 

a transformação. Assim, não basta a participação em um curso; refere-se, mais do 

que isso, a assumir um posicionamento, às ações críticas e criativas e que, por isso, 

colocam o pedagógico como alvo constante de reflexões.  

Fernandes et al (2011), nesse sentido, afirmam sobre um professor reflexivo 

que, enquanto um sujeito que é histórico, constrói seu trabalho tendo clareza de que 

o pedagógico é também social e político. Para Verdum (2013), ensinar implica em um 

compromisso social em que o professor se constitui na própria docência porque, 

segundo este autor, o docente indaga-se na própria ação, o que vai ao encontro da 

ideia de práxis. Refere-se, em essência, ao sujeito-professor e ao seu posicionamento 

em relação aos contextos, situações e sujeitos de forma reflexiva 

Finalmente, considera-se, a partir das entrevistas e em diálogo com os dados 

levantados pelo questionário, que a formação (inicial e continuada) precisa ser 

entendida como processos que, do curso de formação inicial se estendem ao exercício 

da docência; é, portanto, formação continuada (LIBÂNEO, 2013). 
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5.2.2 Sobre as práticas de ensinar desenvolvidas pelo docente 

 

 

 Diante dos desafios contemporâneos, exige-se dos docentes que atuam no 

ensino superior um saber/fazer fazer reflexivo e crítico, ou seja, que favoreça a 

conexão teoria e prática e que promova ensino adequado aos diferentes contextos e 

sujeitos. Pérez Gómez (2011), assim se posiciona em relação à função dos sistemas 

educacionais e instituições: 

 

Os sistemas educacionais, portanto, enfrentam, nas democracias atuais, dois 
grandes desafios que estão intimamente relacionados: por um lado, 
consolidar uma escola compreensiva que permita o máximo de 
desenvolvimento das capacidades de cada pessoa, respeitando a 
diversidade e assegurando a equidade de acesso à educação e 
compensando as desigualdades; por outro lado, favorecer a formação de 
sujeitos autônomos, capazes de tomar decisões informadas sobre sua própria 
vida e de participar de maneira relativamente autônoma na vida profissional 
e social (PÉREZ GÓMEZ, 2011, p. 69). 

 

 Sobre as solicitações atuais, um dos professores entrevistados afirma que o 

ensino excessivamente teórico, fruto da própria organização dos cursos e instituições. 

 

Hoje eu penso que a Faculdade, por ela tentar criar um espaçamento, uma 
ruptura entre o técnico (que seria o 3º grau) e o Bacharelado, ela começa a 
trabalhar com muita teoria. Ela acha que em uma instituição, os alunos são 
bons somente aqueles que conhecem e dominam a teoria, principalmente na 
minha área, que é a área Contábil, mas indo para a Administração também. 
Não podemos de maneira alguma deixar a teoria de lado, mas uma teoria 
sem uma prática, ou sem os alunos conseguirem verificar que aquilo que está 
sendo falado pode ser utilizado no dia a dia, não tem função nenhuma. Não 
tem função nenhuma eu ficar falando e falando sem conseguir demonstrar 
que aquilo que eu falo, eu posso utilizar (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘C’). 

 

 Especificamente na Administração, muito se fala de a necessidade 

contextualizar e estabelecer relação entre o curso e os contextos de atuação do 

administrador. Quando questionados sobre como realizar essa contextualização, o 

Entrevistado/Docente ‘B’ afirma: 

 

Eu trabalho com Marketing, Publicidade. Eu tento a cada novo assunto, a 
cada novo conteúdo, intercalar uma aula prática com uma aula teórica, 
sempre tento fazer com que eles contextualizem aquela teoria que eu 
ministrei. Ou então eu inverto, tento fazer eles trabalharem com uma prática 
primeiro. Eu trabalho com eles, um mix de marketing, que são os 4p’s (praça, 
produto, promoção e preço). Eu explico o que é cada um, a importância de 
cada um e a necessidade de você trabalhar os 4 de uma forma conjunta, 
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depois eu levo para eles vários tipos de produtos, de serviços e peço que eles 
façam a mesma coisa, que definam os 4p’s de cada um deles. E se tem tempo 
hábil, você pode criar um novo produto e contextualizar os 4p’s nesse novo 
produto que estão criando (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘B’). 

 

 

 Do trecho anterior, como já se discutiu, quando o professor afirma que “(...) 

tento a cada novo assunto, a cada novo conteúdo, intercalar uma aula prática com 

uma aula teórica” está, na verdade, indicando que compreende a teoria desvinculada, 

separada da prática, o que é contrário ao que afirmam os autores. Para Vázquez 

(1977), teoria e prática se constituem de forma indissociável. Diferente da ideia de 

prática como algo utilitário, um esquema de ação, a ideia de práxis, ao contrário, diz 

de uma ação contextualizada de um sujeito-docente que é histórico. Segundo esse 

mesmo autor, a práxis indica ações reflexões sobre a própria natureza humana. Para 

Guimarães (2015), a teoria e prática são constitutivas e, portanto, inseparáveis. 

Na complexidade da ação docente, outro ponto que merece destaque na 

construção da prática do professor é a percepção que o professor tem sobre o aluno 

e a turma, o que se apresenta na sequência. Quando questionados sobre o que 

acontece quando uma prática levada para a sala de aula, por algum motivo não dá 

certo, têm-se as seguintes alegações do docente: 

 

Quando você prepara o material, vai para sala de aula e as coisas não saem 
como você imaginou, idealizou é frustrante. Você vai embora e pensa: o que 
aconteceu, o que deu errado, o que tenho que fazer diferente? E às vezes o 
mesmo material funciona muito bem em uma turma e não funciona da mesma 
forma em outra turma. Então, a gente está sempre refletindo o que dá para 
melhorar, o que dá para fazer (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘B’). 

 

 A fala do Entrevistado/Docente ‘B’ vai ao encontro do que Pimenta e Anastasiou 

(2008) afirmam, a saber, a necessidade de os professores analisarem criticamente 

suas ações e saberes. Nesse processo de reflexão sobre o ensino que desenvolvem, 

se deve buscar pelo conhecimento do aluno, suas necessidades e potencialidades. 

Os professores afirmam que a análise da atuação e desempenho dos alunos é 

fundamental para repensar a prática, porém evidencia-se na fala do professor “as 

faltas” que os alunos apresentam, o que também precisa de reflexão. 

 

O que eu uso como recurso didático auxiliar, são os vídeos. Eu seleciono 
alguns vídeos que mostram bem as diferenças entre os sistemas produtivos, 
que fazem uma relação com a matéria que eu estou lecionando. Então eu 
uso vídeos, eu uso estudos de casos, onde eu procuro colocar para eles.  
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Agora, o estudo de caso escrito, depende muito de interpretação e então vem 
aí uma dificuldade. Eu tenho que passar isso em sala e vir explicando” isso 
aqui é isso, isso quer dizer aquilo”. Porque às vezes nos estudos de casos 
apresentados por escrito, eles têm dificuldades para associar a matéria dada, 
o que está lá na matéria, com aquilo de que ele está lendo ali. Então, às 
vezes, nas primeiras vezes, eu tenho que ir mostrando “isso quer dizer isso e 
isso quer dizer aquilo”, para poder chegar a cobrar isso em uma prova. 
Porque se eu simplesmente cobrar isso em uma prova é um fiasco, aí poucos 
vão se sair bem (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘A’). 
 

 
Em outro trecho de entrevista, o mesmo docente afirma: 
 

 
[...] Há uma defasagem e isso não é só nas faculdades particulares. Eu tenho 
colegas que dão aulas em universidades públicas e têm reclamado dessa 
defasagem, que os alunos chegam com uma dificuldade muito grande de ler, 
interpretar, falta de hábitos de leitura, com deficiências em Matemática. Tem 
mostrado aí, os testes, tanto nacionais como internacionais. Isso é um grande 
problema, porque muitas vezes você tem que ficar trabalhando com aluno 
algo que ele já deveria chegar aqui sabendo (ENTREVISTADO/DOCENTE 
‘A’). 

 

Na sequência, outros docentes entrevistados, falam do perfil do aluno 

universitário e sua expectativa com relação a esse aluno; afirmam da necessária 

reestruturação do curso e da aula. 

 

Eu acho que no ensino na universidade, temos uma grande dificuldade 
quando recebemos os alunos vindo do ensino médio, onde cada vez mais 
estão vindo sem conteúdo, sem base. O ensino universitário deveria ser 
profissionalizante, uma coisa muito mais voltada para mercado, 
principalmente na minha área que é Administração, mais prática. Acaba que 
tem que dar para esse aluno um fundamento, que na minha opinião, ele já 
tinha que vir pronto, preparado. (...) Até a questão de interpretação de texto, 
que é algo básico, você acaba tendo que explicar, ficar voltando, coisa que 
não seria sua função (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘B’). 

 

Talvez um pouco pela realidade dos nossos alunos, a maioria são de escola 
pública, onde o próprio sistema leva o aluno a ser aprovado, dificilmente o 
aluno é reprovado. O nível de exigência com este aluno é muito pequeno e 
quando ele chega na faculdade, tem um choque. Com uma cobrança bem 
diferente daquela que ele teve em níveis anteriores. E para nós, enquanto 
professores é um grande desafio. Primeiro pela falta de base, porque para 
dar continuidade em algumas disciplinas, não sou professor de finanças e 
estatística, enfim, mas toda disciplina que envolve alguma coisa de cálculo, a 
gente vê a dificuldade gigante do aluno acompanhar. A escrita, a dificuldade 
de colocarem no papel, aquilo que eles pensam [...]. Outro ponto importante, 
é que os alunos têm um anseio grande pela prática, mas não têm uma base 
teórica e procuram muito pouco este desenvolvimento da base teórica. Sou 
um defensor, acho que estas metodologias ativas, realmente precisam fazer 
parte da nossa realidade (...). Só que para que a aula prática, mais dinâmica, 
sala invertida, que tanta gente fala, precisa-se que o aluno faça uma parte 
importante: leitura, se preparar para que aquilo que o professor preparou para 
aula aconteça realmente, e nós temos esta dificuldade. O aluno não está 
disposto a ler, quando a gente pede para ler um artigo de 15 páginas, é 
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sempre uma dificuldade, é algo um pouco diferente do que acontece na 
universidade federal, mas é de fato um desafio que temos que enfrentar, esse 
é o público que temos (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘E’). 

 

 A fala dos entrevistados evidencia que os estudantes, na maioria das vezes, 

apresentam dificuldades em relação aos conteúdos e têm baixo desempenho nas 

aulas e nas avaliações. Sobre tal assunto, Pimenta e Anastasiou (2008) afirmam que 

quando os alunos chegam no ensino superior são acolhidos por um sistema de ensino 

que acaba por reforçar um comportamento pouco participativo e exige do aluno que 

prossiga assistindo aulas, como se assistisse a um filme ou a um jogo, sem interferir 

na vida do aluno. Essa formação do aluno na escola acarreta desmotivação, falta de 

comprometimento com a própria aprendizagem e passividade, o que se acrescenta 

às dificuldades advindas da formação anteriormente recebida. 

Nesse sentido, e buscando relação com os dados levantados pelo questionário, 

retomam-se os resultados apresentados no Quadro 6 (no tópico anterior), em que se 

apresentam, também a partir dos professores, os conhecimentos necessários à 

docência. Naqueles resultados, chama a atenção que conhecer o aluno implica em 

reconhecer também como o ensino deve ser desenvolvido, se adequado e voltado ou 

não à aprendizagem, como se explicita nos excertos aqui presentados. 

 Visando desenvolver ensino que atenda os alunos em suas necessidades e 

potencialidades, uma preocupação dos professores tem sido, por um lado, com o 

desenvolvimento de conteúdos e atividades que atendam às necessidades dos alunos 

e, por outro, e considerando-se o disposto DCNs do curso de Bacharelado em 

Administração (BRASIL, 2005), em seguir um currículo e uma organização já pré-

determinados. Nesse contexto, alguns docentes enxergam as diretrizes para o curso 

como algo constitutivo do processo de ensino e afirmam a conexão teoria/prática. 

 

Hoje o nosso curso ele nos traz bastante flexibilidade e ao mesmo tempo ele 
nos traz um norte muito claro em que o caminho é um caminho prático, no 
entanto, nós buscamos a todo momento associar a trabalhos de conclusão 
de período, trabalho de conclusão de curso a transformar trabalhos que 
seriam totalmente teóricos, totalmente técnicos (...). Em relação ao curso, à 
grade, ao programa, à ementa, tudo mais, nos traz um direcionamento muito 
prático. No entanto, qualquer trabalho que nós temos de projeto são trabalhos 
práticos, nós trabalhamos com projetos sociais, com projetos de feiras, no 
qual nos possibilita praticar essas ações pedagógicas 
(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘D’). 
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Este trecho de entrevista mostra que diferentes projetos são desenvolvidos 

pelos professores. Os professores respondentes do questionário (o que se apresentou 

no tópico anterior), também afirmaram sobre metodologias ativas, realização de 

atividades práticas e o estudo de caso, entre outros, afirmando sua importância. Lima 

e Pereira (2016), porém, afirmam que o ensino deve promover autonomia, estímulo e 

incentivo à criatividade, o que não se faz com indicações generalistas, mas com o 

tecer de práticas contextualizadas e com a reflexão. 

 No que diz respeito a teoria e prática, a fala do Entrevistado/Docente ‘A’, 

apresentada na sequência, remete à necessidade de contextualização do ensino 

desenvolvido, reforçando o que já foi aqui anunciado. 

 

Agora, tem alguns alunos que trabalham em fábrica, então eles trazem as 
histórias deles, eles trazem os casos deles e explicam como que é o processo 
produtivo. Alguns trazem até fotos, então a gente às vezes também debate. 
[...] Aí sim, na visita, minha experiência, depois de Administração de 
Operações I (ADO I) e ADO II, principalmente quando é do meio para a frente, 
ADO II e que eles vão à visita, aí eles conseguem fazer essa conexão entre 
o que eles viram na sala e a realidade (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘A’). 
 
 

 Muitos professores entrevistados destacaram a importância desta 

contextualização entre a disciplina e mercado, teoria e prática, alegando, justamente, 

ser fundamental para os discentes, enquanto futuros profissionais ou até mesmo para 

aqueles que já se encontram inseridos no mercado. 

 

 

Eu acho fundamental esta ligação da teoria com a prática, porque muitas 
vezes os alunos já estão no mercado de trabalho. Eles vão para o mercado e 
fazem aquilo no dia a dia, e não associam aquilo à teoria que estão 
aprendendo. Acho que é importante eles visualizarem que uma coisa está 
diretamente associada a outra. Eu faço isso não porque simplesmente me 
mandaram fazer, porque isso tem um sentido, tem uma razão de ser, eles 
têm que entender esse processo (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘B’). 
 
 

Também, por meio da fala dos docentes, foi possível conhecer as metodologias 

que adotam e como lidam com a necessária questão da conexão teoria e prática. Duas 

coisas chamaram à atenção: (1) a criação de um ambiente favorável a 

questionamentos e, de forma diferente (e contraditória), (2) a nota como um atrativo 

para o aluno e objeto de barganha com o professor. Ao ser questionado sobre como 

ele lida com as dificuldades, na sala de aula, anteriormente mencionadas, o professor 

declara aspectos para ensinar no curso de Administração.  
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[...] você percebe que o aluno não está acompanhando, que ele não 
entendeu, ou se ele se manifestou, você explica e cria na sala o ambiente 
mais fácil possível, que facilite os questionamentos, criar um ambiente 
favorável aos questionamentos. [...]. Eu dou ponto por participação, dou ponto 
extra como participação e presença. Eu acho que são duas coisas 
fundamentais, o aluno estar presente na aula e participar 
(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘A’). 

 

A intenção do professor é de romper com as concepções de ensino tradicionais, 

no primeiro momento da resposta; mas, em seguida, o desempenho do aprendizado 

está associado à nota, ao ‘ponto’.Masetto (2012b) defende que a construção do saber 

precisa ter referência na apropriação, pelo aluno, do conhecimento, o que já foi 

apresentado antes. Diz respeito a uma perspectiva dinâmica, criativa, autônoma e 

reflexiva. 

 Outro dos entrevistados, o Docente/Entrevistado ‘D’, também diz da necessária 

participação do aluno no seu próprio processo de aprendizagem. 

 

Em relação a prática pedagógica, é importante ressaltar que essa conexão 
entre teoria e prática é fundamental a todo instante dentro da docência, 
principalmente na maneira que a matéria será exposta, a partir das ementas, 
dos conteúdos programáticos, porque hoje nós professores não somos 
considerados mais somente detentores e disseminadores de conhecimento, 
de informações. Hoje nós trabalhamos com a mediação de informações e 
com competências. Então nesse trabalho de mediação, nós acabamos 
direcionando os alunos em relação a algumas questões pontuais e nesse 
trabalho de mediação, aspectos pedagógicos e didáticos têm que ser levados 
em consideração porque senão fica aquela comunicação unilateral, em que 
só o professor fala e o aluno passa como se fosse um captador de 
informações. Hoje a realidade acadêmica é um pouco mais dinâmica, é uma 
relação de troca, é uma relação de troca de experiência de fato 
(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘D’). 
 
 

Pérez Gomez (2000a), sobre os modelos de ensino, afirma que o modelo 

processo-produto dirigiu o ensino e as interações estabelecidas na escola. Afirma a 

importância de que esse modelo seja superado e que, compreendendo-se a vida 

na/da sala de aula, o ensino seja desenvolvido a partir da articulação e da integração 

de diferentes elementos. Afirma a importância do reconhecimento do aluno, seus 

saberes, necessidades e potencialidades, o que precisa ser considerado pelo 

professor no planejamento e realização das aulas. 

No excerto apresentado na sequência, o professor afirma propor situações de 

ensino e aprendizagem voltadas à aprendizagem dos alunos: 
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Sou um professor que atua no mercado, que não tem uma dedicação 
exclusiva à docência, como é realidade para maior parte do corpo docente na 
Administração, porém eu tenho um viés forte de pesquisa, eu gosto de 
escrever. Todos os anos eu público artigos, participo de congressos e isso já 
faz parte da minha realidade. Algumas ações podem contribuir para 
aproximar a teoria da prática, todas minhas disciplinas eu trabalho um artigo 
científico, coisa que é incomum com as práticas de outros professores. De 
uma certa forma, eu insiro o aluno, ainda que seja somente na leitura, com 
alguma atividade valendo nota. Alguma atividade de pesquisa, de leitura 
teórica, este aluno precisa para poder dar conta da disciplina. Ao mesmo 
tempo, eu trago carga prática, estudos de casos, que é o que o aluno 
geralmente espera num curso de Administração. Outro ponto, principalmente 
para os alunos que estão em um nível mais avançado é a própria escrita, 
levar estes alunos para congressos. Eu tenho me dedicado bastante neste 
sentido, para que o aluno produza seu próprio conhecimento. Muitas vezes, 
com estudos de casos, tentando aliar aquilo que ele vivencia na empresa em 
que trabalha, tentando contribuir com a teoria existente no campo da 
administração. Então duas ações: a leitura dentro da disciplina, dentro do 
escopo da disciplina, trabalhando com algum artigo, alguma atividade 
valendo nota e a pesquisa, o incentivo à pesquisa, as orientações 
(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘E’). 

 

Segundo Masetto (2012b), o incentivo à pesquisa, enquanto conexão teoria e 

prática, vem romper com o sistema tradicional de em transmitir conhecimentos, 

permitindo ao discente a preparar para novos desafios que exigem criatividade e 

inovação. 

Para Vázquez (1977), a práxis só pode ocorrer mediante a conscientização 

ativa durante o processo prático. Em sua concepção, a atividade prática, sobretudo 

enquanto práxis individual, não se separa dos fins que a consciência estabelece; tais 

fins não se relacionam a produtos acabados. Pelo contrário, relacionam-se a um 

processo que se finda ao passo que sua finalidade ou resultado ideal, depois de sofrer 

as mudanças demandadas pelo processo prático, já se configura como um produto. 

 

 

5.2.3 A articulação da teoria e prática segundo as diretrizes e orientações do 

curso de Administração e/ou das instituições de ensino superior 

 

 

Na sequência, o Entrevistados/Docentes ‘C’, quando questionado se a 

instituição de ensino superior e/ou a coordenação do curso de Administração lhe dá 

suporte e orientação afirma “ela me cobra, suporte não. Constantemente ela cobra 

esta aplicação. Suporte eu procuro, já que enquanto funcionário eu tenho que atender 

essa necessidade, mas não vejo suporte” (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘C’).  



101 
 

Já o Entrevistado/Docente D afirma a necessidade do apoio e formação 

pedagógica, o que também já se apresentou e discutiu com a apresentação de outros 

dados da pesquisa. 

 

Nós somos cobrados de uma forma em que nós precisamos utilizar a 
contextualização, a aplicabilidade das teorias, de uma forma prática. Porém, 
eu percebo que ainda falta, não só aqui, mas em diversas universidades, 
faculdades, um apoio pedagógico, ou seja, nós docentes que trabalhamos 
em disciplinas mais técnicas e cursos de caráter mais específicos, nós não 
temos formação específica pedagógica. Então esse suporte, seria de um 
acolhimento muito grande, caso fosse oferecido mais cursos, mais formações 
na área pedagógica, para nos ajudar a melhorar a nossa parte pedagógica, 
didática e por aí em diante (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘D’). 

 

 Acerca especificamente das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

bacharelado em Administração (BRASIL, 2005) o Docente/Entrevistado E, cuja fala 

se apresenta na sequência.  

  

Na verdade, antes da entrevista eu não conhecia. Hoje, antes de vir para 
entrevista eu busquei na internet para conhecer, nunca tinha lido. Hoje eu li e 
vi que na prática fazemos a maioria das coisas que estão lá, mas de uma 
forma empírica, sem um direcionamento. O direcionamento que temos é o 
plano de ensino, a crítica que o coordenador às vezes faz em cima do plano, 
a ementa da disciplina que direciona para as Diretrizes. Mas, vejo que não 
nos é apresentado, falta um treinamento introdutório e depois de reciclagem 
para que os professores tenham conhecimento dessas diretrizes do curso 
(ENTREVISTADO/DOCENTE ‘E’). 

 

Outro ponto, segundo os professores, que interfere no seu trabalho, e na 

própria relação com o curso, é o fato de trabalharem como professores horistas. Os 

Entrevistados/Docentes ‘A’ e ‘E’ afirmam sobre a necessidade de ter um tempo maior 

para dar atenção ao aluno e para o planejamento das aulas.  

 

Então, outra coisa que eu acho assim, também, que é um pouco complicado, 
principalmente nas faculdades e universidades particulares, é que a maioria 
de nós, professores, somos horistas. Eu acho que isso também acaba 
prejudicando um pouco, eu acho. O ideal é que você ganhasse lá, vamos 
supor, 20 aulas, um tempo parcial, que até o Ministério de Educação (MEC) 
prevê, mas que não tem implementado. Que dessas 20 aulas, você desse 
umas 12 e 8 fosse para fazer acompanhamento de alunos, se ela está com 
dúvidas você tirar, enfim, fazer outras atividades, de orientação, coisas desse 
tipo. Eu penso que faria com que o nosso estudante, nosso acadêmico, sairia 
com bases mais sólidas (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘A’). 
 
 
Nós trabalhamos com salas muito heterogêneas, o perfil dos alunos é muito 
distinto, temos alunos de religiões, idades, realidades sociais distintas e até 
atender todos os objetivos deste público é difícil. Temos como objetivo 
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atender a todos, queremos, e não conseguimos. Acabei de encerrar uma 
disciplina, com uma turma de 75 alunos. Fiz um esforço elevado de voz, 
postura, para tentar manter todos atentos. É difícil esclarecer dúvidas e com 
muita frequência eu extrapolei o horário do intervalo para atender e 
esclarecer. São vários projetos que você acaba liderando simultaneamente, 
projeto integrador, projeto social, orientações, tudo isso demanda muito 
tempo. Nas faculdades particulares, a exigência é grande e a maioria dos 
professores são horistas. Para desenvolver um trabalho melhor eu precisaria 
de dedicação exclusiva, para desenvolver uma aula mais atrativa, 
desenvolver pesquisas, para publicar em periódicos de maior peso, isso é 
frustrante. Você percebe que tem condições de desenvolver um trabalho 
melhor, porém, por falta de tempo isso não é possível. Acredito que seja a 
realidade da maioria dos professores. Não tem a atividade docente com a 
principal atividade econômica, então não acredito como complemento de 
renda, mas não é a atividade principal. Então, se a atividade principal te 
domina, demanda mais tempo, você vai se dedicar mais tempo a ela e a 
atividade docente ficará em segundo tempo, apesar que tenho me esforçado 
em desenvolver um trabalho bom em ambas frentes, mas esse conflito de 
interesses acontece. Há reuniões fora do horário de aula, isso para um 
professor que tem dedicação parcial é desafiante. Você não tem todos os 
horários, tarde, noite para poder ficar à disposição dela para aquilo que ela 
precisar (ENTREVISTADO/DOCENTE ‘E’). 

 

 De acordo com esta fala do Entrevistado/Docente ‘E’, e segundo Pimenta e 

Anastasiou (2008), o professor horista tem condições mais precárias de trabalho. Em 

algumas universidades além ele tem que se submeter a atividades extra turno de 

contrato (reuniões, projetos, etc), infringindo assim os direitos trabalhistas. Já, em 

outras, justamente por não infringirem tais direitos, acabam desvinculando uma 

grande parte de professores (horistas) longe das atividades que pedagógicas (como, 

por exemplo, projetos ou processos que visam uma formação continuada) que visam 

a promoção da conexão teoria e prática.Merece também destaque na fala do 

Entrevistado/Docente E o excessivo número de alunos por sala, como condição que 

interfere no ensino realizado e nas relações estabelecidas entre alunos e professor. 

Behrens (2012), ao referir-se ao tempo de dedicação do professor no curso, 

afirma que o docente que se dedica mais ao ofício do magistério e dedica-se ao ensino 

superior com jornada de tempo integral, pode atender melhor seu aluno, haja vista 

que se dedica, integralmente, ao curso e à instituição, tanto na realização de suas 

atividades da docência, quanto na realização de suas pesquisas. Os resultados das 

respostas do questionário corroboraram com essa discussão, conforme se apresentou 

neste mesmo capítulo, em tópicos anteriores.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

6.1 Conclusão 

 

 

 Um profissional da Administração precisa, para a sua atuação profissional, 

reunir teoria e prática, ciência e criação. Precisa empenhar-se constantemente para o 

alcance do ponto de equilíbrio adequado para sua tomada de decisões. Deste modo, 

principalmente nos dias de hoje, demanda-se por este administrador de vanguarda, 

bem formado e consciente dos papéis que precisa desempenhar na sociedade. 

Considerando que a Administração seja uma ciência, ele precisa, ainda, de estudos, 

pesquisas e aprendizado contínuo.O atual projeto para a Administração é o da 

valorização do capital humano. 

 Entretanto, além do diploma, o que faz um bom administrador são as 

experiências que ele teve, ainda como discente, por meio de oportunidades que os 

permitiu a conexão teoria e prática em seu período de formação. O que faz um 

administrador de vanguarda é também o comprometimento dos professores do curso 

de Administração, enquanto docentes, comprometidos com a entrega à sociedade de 

um condutor de empresas e organizações mais pronto e preparado. 

 Este comprometimento – a promoção da conexão teoria e prática – por parte 

dos professores do curso de Administração, problematizou e norteou a condução 

deste estudo apresentado, edificando o objetivo geral de pesquisa – investigar as 

práticas de ensinar desenvolvidas pelos professores do curso de Administração e a  

relação teoria e prática desenvolvida, partindo-se das vozes dos professores – que se 

cumpriu por meio dos objetivos específicos elencados. 

 A pesquisa, em seu projeto inicial, apresentou três objetivos específicos e, a 

partir deles, apresentam-se as considerações em relação aos resultados da pesquisa 

 O primeiro objetivo específico incumbiu-se de investigar as práticas de ensinar 

desenvolvidas pelos professores do curso de Administração e a conexão teoria e 

prática desenvolvida. Deste modo, partindo-se da voz dos professores, estes 

apresentam métodos pedagógicos diversos para trabalhar a teoria e prática: estudos 
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de casos, vídeos, leituras, exercícios e outros. Esses métodos são explorados na 

tentativa de os professores se aproximarem dos alunos.  

 Sabe-se que as reflexões críticas, só podem ser desenvolvidas quando o aluno 

deixa a ‘decoreba’ e passa a refletir acerca dos conteúdos, não aceitando tudo que 

posto pelo professor. Esse contexto traz o questionamento do aluno. Contudo, 

considerando o curso em estudo, o que causou estranheza é que visitas técnicas e 

demais atividades que envolvam discussões são menos usadas. Assim, os resultados 

mostram as ‘situações de ensino da técnica’ como algo de ‘peso’; a preocupação fica 

a cargo do ‘conteúdo’ e a ordem é cumprir com o que foi proposto pela faculdade. 

 A literatura especializada versa que desempenhos competentes e 

compromissados com o dever e a responsabilidade que constituem a especificidade 

dos professores expressa em suas atitudes relacionadas às suas práticas 

profissionais docentes. No dia a dia isso não implica em ter somente o domínio das 

matérias lecionadas, mas também domínio das técnicas e métodos de ensino, junto a 

uma carga excessiva de dedicação ao ofício da docência. Implica, ainda, no interesse 

em participar, coletivamente, da construção do currículo e do projeto pedagógico, 

prontos a abranger a adversidade que recebem em sala de aula, prontos a se 

prepararem, com rigor, na condução das aulas com base nesta cultura original dos 

discentes, e compromissados com técnicas, métodos e metodologias que prevaleçam 

o êxito da conexão teoria e prática. 

 Além disto, considerando os saberes da docência para o exercício de seu 

ofício, deve-se levar em consideração suas histórias de vida, suas trajetórias enquanto 

professores. Entretanto, o que se percebe, pelo despreparo em relação as práticas de 

ensinar que privilegiam a conexão da teoria e prática, é o fato de serem desprovidos 

e ou deficitários de conhecimentos didático-pedagógicos oriundos de programas de 

formação inicial dos professores. É consenso, dentro da literatura, a afirmativa de que 

os professores universitários não detêm saberes específicos para a docência, 

considerando sua formação inicial e que, por muitas vezes, ignoram suas experiências 

de vida em sala de aula. 

 Sendo assim, identificar a relações do ensino realizado com a formação inicial 

e continuada dos professores no curso foi o foco do segundo objetivo específico de 

pesquisa. Evidenciou-se, que uma forte característica do curso de Administração é 

amplitude de formação. Eles (os professores) são generalistas e ao mesmo 

tempo multiespecialistas; têm formações diversas. Possuem uma gama de 
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conhecimentos a serem transmitidos quem habilitam o aluno a trabalhar em 

áreas específicas dentro das organizações. Deste modo, com base na formação inicial 

dos docentes, os alunos desenvolvem muitas competências ao longo da graduação; 

entretanto, nem sempre os mesmos (conhecimentos) são transmitidos pela 

defasagem da (falta de) formação pedagógica. 

 A questão da formação – inicial e pedagógica – os dados coletados pela 

pesquisa, revelam que os docentes dos cursos de Administração, afirmam a 

necessidade da formação pedagógica. Relevam ainda que existe, por parte deles, a 

tentativa de uma formação continuada para valorização deste tipo de formação. 

 Os dados coletados na pesquisa, revelam que os docentes dos cursos de 

Administração que participaram do estudo, buscam paralelamente por atividades que 

supram esta defasagem pedagógica ao longo de suas carreiras na docência 

universitária. Relevam ainda que, existe por parte deles, a tentativa de uma formação 

continuada para valorização deste tipo de formação. Contudo, as escolhas por cursos 

de mestrado e doutorado não garantem por si só a formação pedagógica. Nem sempre 

em tais cursos são priorizadas as abordagens por competências e valorizadas as 

metodologias ativas.  

 Justamente pela percepção desta defasagem e, ao mesmo tempo demanda, 

segundo a literatura, a formação continuada dos profissionais da área da educação 

vem se destacando nos últimos anos – mesmo que aos poucos. Aos poucos, a 

construção da reflexão a partir da prática e das experiências dos professores estão 

acontecendo para tornarem-se verdadeiros docentes. Aos poucos, a especificidade 

profissional (de formação inicial) destes professores vão se aliando com suas 

experiências e com as bagagens dos alunos trazidas para as salas de aula. Aos 

poucos, ainda muito distante do ideal, as práticas reflexivas vêm levando às reflexões 

e às ações conscientes sobre a realidade desta profissão. Pode-se afirmar aí que, 

‘ainda há luz no final do túnel’.  

 Deste modo, os resultados da pesquisa confirmam a necessidade e importância 

da formação para os professores no ensino superior para o exercício profissional da 

docência, corroborando estudos anteriores. Nesse processo, alguns professores 

entrevistados afirmaram sobre a importância da reflexão sobre o próprio trabalho. 

Destaca-se que as novas metodologias, como por exemplo a metodologia ativa, e/ou 

o já conhecido estudo de caso, são importantes, mas não podem ser empregadas 

como receitas prontas, com indicações genéricas. Se faz necessário que o ensino seja 
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reflexivo, depende de ambientes coletivos de aprendizagem, ambientes favoráveis 

para o compartilhamento de experiências. 

 Sendo assim, o terceiro objetivo específico foi investigar possíveis associações 

do ensino realizado com as orientações advindas da coordenação do curso. 

Constatou-se que falta uma reflexão do que é realizado nos cursos, no que se refere 

aos objetivos gerais, perfil, currículo, competências e, principalmente, no que se refere 

a como trabalhar a conexão teoria e prática. Falta, ainda, discussões sobre esta 

defasagem com a coordenação dos cursos. Os professores não participam na 

elaboração da ementa.  

 Há indícios que as faculdades/universidades proporcionam formações para que 

a teoria e prática sejam trabalhadas juntas, porém a pesquisa mostra claramente que 

os conceitos de teoria e prática, são como coisas distintas/separadas, que acontecem 

em momentos diferentes, não juntas. Os professores pesquisados desconhecem a 

‘práxis’. A prática, para estes, implica em dominar a teoria e ‘colocar para ferver’. 

Refletir não está no ‘script’, mas a mecanização sim.  

 Segundo a literatura, é fundamental que qualquer IES proporcione condições 

favoráveis para o desenvolvimento profissional de sua docência. Para tanto, além da 

oferta e cursos de especialização pedagógica, cabe aos coordenadores de curso a 

integração dos docentes nas estruturas da instituição. Cabe aos gestores, a prática 

de uma gestão mais participativa dos docentes nos planejamentos e no projeto 

pedagógico do curso. Acredita ser este um excelente exercício para o processo 

reflexivo, para o oportuno link da teoria à prática tão exigido dos professores para sua 

docência profissional. 

 Além disto, os professores da pesquisa, por cumprirem um regime de contrato 

‘horista’, não têm dedicação exclusiva para faculdade/universidade que trabalha. 

 Os autores afirmam que os docentes universitários horistas não se atêm às 

necessidades de se dedicarem ao ensino, à pesquisa e à extensão, considerando que 

suas atividades extraclasses, mesmo consideradas como fundamentais nas IES, não 

são remuneradas. Assim, segundo a literatura, o excesso de professores horistas no 

curso de Administração, reflete na qualidade das aulas e no não cumprimento de sua 

profissionalização como docente – o que implica, muitas vezes, no fracasso da 

conexão teoria e prática, no fracasso da associação do ensino realizado com as 

orientações advindas da coordenação do curso, a partir das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do referido curso. 
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 Assim, com base em toda a dissertação apresentada, considerando a pesquisa 

de campo realizada e a literatura, algumas reflexões estruturam as considerações a 

que se chegou a partir dos resultados da pesquisa. 

 À educação à nível superior, especificamente nos cursos de Bacharelado em 

Administração, cabe a tarefa de formação de um trabalhador flexível e com 

competências que atendam ao mercado, o que, automaticamente, impõe o desafio 

para a formação de um corpo docente capacitado para o cumprimento de tal oferta. 

Urge aí a necessidade das novas formas de se trabalhar no processo educativo, sendo 

que dentro das mudanças propostas, tal processo se cumpre mediante a conexão 

teoria e prática, relacionando conhecimentos sobre o curso e a realidade dos 

contextos de atuação dos administradores. 

 Assim, o mercado espera dos cursos universitários de Administração, a 

formação de alunos preparados para agir nas incertezas, para refletir mediante as 

tomadas de decisões, para atuar criativamente mediante as situações inesperadas, 

da mesma forma que nas situações esperadas. O mercado espera expertise, tanto 

por parte dos alunos (e futuros profissionais), quanto por parte dos professores 

(enquanto docentes profissionais) para uma prática pedagógica para suprir tal 

demanda. 

 Entretanto, é preciso rever de forma crítica essa relação com o mercado de 

trabalho e os cursos. Incide aí a emergente mudança no curso de Administração 

bacharelado, a ser analisada no processo de ensino-aprendizagem (nas metodologias 

que levam à conexão teoria e prática), no incentivo à formação continuada, no 

cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais e na constituição/no perfil docente 

do curso. 

 Em relação à constituição do docente, considerado as mudanças ocorridas no 

ensino superior, exigiu-se que os professores procurassem por titulações que o 

alterassem de especialista para mediadores da aprendizagem; titulações que os 

capacitassem pedagogicamente enquanto profissionais da educação. Entretanto, 

nem sempre as titulações de especialistas, de mestres ou de doutores os garantem 

tal capacitação. Assim, mesmo com titulações diversas, ainda se faz necessário que 

os docentes do ensino superior desenvolvam competências, saberes e 

conhecimentos que os capacite no âmbito pedagógico; que desenvolva o domínio de 

questões que os capacite perante o processo de ensino-aprendizagem e quanto às 

competências reflexiva e criativa em busca da efetiva conexão teoria e práticas. 
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6.2 Limitações, contribuições da pesquisa e sugestão de estudos futuros 

 

 

 Foram as limitações para a realização deste texto dissertativo. A primeira 

refere-se à literatura especializada. Esta é marcada por uma escassez de autores ou 

obras que abordem, especificamente, a conexão teoria e prática considerando as 

mudanças no curso de Administração. Deste modo, edificou-se um referencial teórico 

com autores de obras clássicas na área, estendendo-se à discussão dos dados 

coletados de pesquisa com demais publicações literárias para cumprir-se os rigores 

metodológicos de pesquisa, ficando impossível o uso das mesmas referências para 

os dois momentos (referencial e discussão), sendo que as informações se esgotaram 

no primeiro. 

 A segunda limitação refere-se à dificuldade encontrada por informações que 

caracterizassem as instituições de ensino superior de Administração pesquisadas. 

Idealizou-se uma caracterização para a estrutura do Quadro 1 (Caracterização das 

instituições onde atuam os professores do curso de Administração), mas, sem êxito.  

 Acredita-se que este texto dissertativo, consolida informações que possam 

contribuir para novas pesquisas, promovendo, ainda, reflexões no meio acadêmico 

sobre a necessidade da profissionalização de professores para a docência, bem como 

para a demanda por adoção de técnicas e metodologias mais ativas para o 

cumprimento da conexão teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem.  

 Acredita-se, do mesmo modo, que possa funcionar como subsídio para os 

gestores de IES, para adoção de novas posturas e ações que favoreçam este 

aprimoramento profissional de seus docentes, considerando que os resultados da 

pesquisa realizada revelam situações precárias e falta de apoio por parte das IES. 

Revelam, ainda, a necessidade de redução do número de professores horistas no 

curso de Administração, proporcionando assim condições para que possam exercer 

sua função de docente com mais competência e de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

 As sugestões para trabalhos futuros, idealiza-se a extensão deste estudo em 

formação continuada, temática que complementaria os dados e discussões 

resultantes desta pesquisa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

 O questionário que segue abaixo é parte da pesquisa cujo título é “O 

PROFESSOR E A DOCÊNCIA: CONEXÕES ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO 

CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO” e tem o objetivo de investigar 

as práticas de ensinar promovidas por professores de cursos de Bacharelado em 

Empresas, analisando como a relação teoria e prática vem sendo desenvolvida 

nessas práticas. Busca-se compreender a prática na relação com as concepções dos 

professores, as orientações da faculdade/universidade e a formação inicial e 

continuada desses profissionais. 

 Sua participação é de grande importância e o anonimato e sigilo das 

informações serão mantidos. Responda as questões pensando na disciplina que você 

oferece neste semestre. 

 
 
Data:___/_____/______ 
 
 

I - DADOS PROFISSIONAIS: 
 

1. Sexo  

(   ) Feminino  

(   ) Masculino  

 
 

2. Idade   

(   ) 20 a 30 anos  

(   ) 31 a 40 anos  

(   ) 41 a 50 anos  

(   ) Acima de 51 anos  

  

3. Formação Profissional (Graduação): ____________________________________ 
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4. Tempo de formado na Graduação: 

 

5. Última formação: 

(   ) Graduação  

(   ) Especialização - Pós-Graduação Lato Sensu  

(   ) Mestrado  

(   ) Doutorado  

  

6. Tempo de atuação na sua área profissional 

(   ) 0 a 10 anos  

(   ) 11 a 20 anos  

(   ) 21 a 30 anos  

(   ) Mais de 30 anos  

  

7. Tempo de atuação como docente no ensino superior: 

(   ) 0 a 10 anos  

(   ) 11 a 20 anos  

(   ) 21 a 30 anos  

(   ) Mais de 30 anos  

  

8. Em quantas Instituições de Ensino Superior você atua como docente? 

(   ) 1 Instituição de Ensino Superior  

(   ) 2 Instituições de Ensino Superior  

(   ) A partir de 3 Instituições de Ensino Superior  

 

(   ) 1 a 10 anos  

(   ) 11 a 20 anos  

(   ) 21 a 30 anos  

(   ) Mais de 30 anos  
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9. Cidade (s) onde se localiza (m) as Instituições de Ensino Superior em que atua 

como docente: 

__________________________________________________________________  

 

10. Outros cursos em que atua como docente, além do curso de Administração: 

__________________________________________________________________ 

 

11. Disciplinas em que atua em 2016 no curso de Administração: 

__________________________________________________________________ 

 

II SOBRE AS PRÁTICAS DE ENSINAR DESENVOLVIDAS PELO DOCENTE: 

 

12. Cite aspectos que você considera como fundamentais para ensinar no curso de 

Administração: 

___________________________________________________________________  

 

13. Na sua opinião, qual a importância de estabelecer relação entre o conhecimento 

construído no curso de Administração e os contextos e situações empresariais de 

atuação do Administrador? 

(   ) Muito importante  

(   ) É importante  

(   ) Pouco importante  

(   ) Não é importante  

  

14. Dê um exemplo de uma situação de ensino, na sua disciplina, em que é possível 

estabelecer relação entre as teorias da Administração e os contextos e situações 

empresariais de atuação do Administrador: 

___________________________________________________________________  
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15. Indique metodologias de ensino que você considera adequadas para o 

estabelecimento da relação entre as teorias da Administração e os contextos e 

situações empresariais de atuação do Administrador. 

___________________________________________________________________  

 

16. Há situações na sua disciplina em que a teoria e a prática estão desvinculadas? 

(   ) Sim  

(   ) Não  

  

17. Se sim, quais são? 

__________________________________________________________________  

 

18. Em suas aulas, é possível envolver as experiências pessoais e profissionais dos 

seus alunos?  

(   ) Sim  

(   ) Parcialmente  

(   ) Não  

  

19. Nas formas de avaliação que você emprega na sua disciplina é possível relacionar 

a teoria com a prática?  

(   ) Sim  

(   ) Parcialmente  

(   ) Não  

 

20. Se você respondeu sim ou parcialmente na questão 19, exemplifique. 

___________________________________________________________________ 

 

21. Pensando no planejamento de suas aulas, em que fontes de pesquisa você pode 

encontrar alternativas para articular a teoria e a prática nas suas aulas?  

___________________________________________________________________ 

 



119 
 

22. Na sua própria formação, no curso de Graduação, você teve experiências que 

serviram de suporte para estabelecer a teoria estudada com sua futura atuação 

profissional? 

(   ) Sim  

(   ) Parcialmente  

(   ) Não  

 

23. Na (s) Instituição (ões) de Ensino Superior em que você atua há algum tipo ou 

modalidade de formação para os professores?  

(   ) Sim  

(   ) Não  

  

24. A temática da relação teoria e prática faz parte dessas formações? 

(   ) Sim  

(   ) Não  

  

25. Em que medida a reflexão sobre o seu trabalho interfere, no sentido de promover 

mudanças, nas suas práticas de ensinar? 

(   ) Muito  

(   ) Razoavelmente  

(   ) Pouco  

(   ) Nada  

(   ) Registro escrito do seu trabalho  

 

26. A realidade e as situações e contextos empresariais é um tema que faz parte 

das suas reflexões sobre o seu trabalho como docente? 

(   ) Sim  

(   ) Não  
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27. Das situações relacionadas abaixo, quais você faz uso como meio de reflexão 

sobre prática docente? 

(   ) Registro escrito do seu trabalho 

(   ) Troca de experiências com colegas de profissão 

(   ) Troca de experiências com colegas professores 

(   ) Troca de experiências com a coordenação do curso 

(   ) Reunião de curso  

(   ) Não se aplica. A reflexão sobre a prática. 

(   ) Outros.  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Temáticas da entrevista: 

 

 Práticas usualmente utilizadas durante as aulas pelo professor e os aspectos 

que considera relevante no desenvolvimento da prática pedagógica. 

 

 Relação teoria e prática na disciplina: importância e necessidade para a 

formação do Administrador. 

 

 A formação como suporte para a docência, em especial para associar a teoria 

com a prática. 

 

 A formação pedagógica como suporte para a docência. 

 

 O que as diretrizes do curso de Administração dizem sobre sua disciplina e em 

relação a articulação teoria e prática. 

 

 Exigência da faculdade/universidade e/ou da coordenação a respeito de como 

o conteúdo deve ser trabalhado. 

 

 Condições disponibilizadas pela faculdade/universidade para que a teoria e a 

prática se encontrem. 

 

 Experiência vivida, na graduação, da correlação da teoria e prática. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO A SER 

ASSINADO PELOS PROFESSORES QUE RESPONDERÃO O QUESTIONÁRIO 

 

 

 Eu, Dellany Petrin Pinho Faustino, mestranda em Educação, juntamente com 
a Professora Dra. Carla Helena Fernandes, respectivamente aluna e docente do 
Programa de Pós-Graduação Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS), em Pouso 
Alegre/MG, estamos realizando pesquisa intitulada ‘O professor e a docência: 
Conexões entre a teoria e a prática no curso de bacharelado em Administração’ 
com o objetivo de investigar as práticas de ensinar promovidas por professores de 
cursos de Administração, analisando a articulação teoria e prática no ensino realizado. 
Busca-se compreender a articulação teoria e prática na relação com as concepções 
dos professores, as orientações da faculdade/universidade e a formação inicial e 
continuada desses profissionais. A realização deste estudo permitirá o levantamento 
de dados sobre as práticas pedagógicas propondo mudanças necessárias. Para tal, o 
levantamento de dados se fará por meio de um questionário com perguntas abertas 
e fechadas referentes à escolha da profissão e atuação na docência em 
Administração.  
 

Para a realização desta pesquisa, o (a) senhor (a) não será identificado (a) pelo seu 
nome. Será mantido o anonimato, assim, como o sigilo das informações obtidas e será 
respeitada a sua privacidade e a livre decisão de querer ou não participar do estudo, 
podendo-se retirar dele em qualquer momento, bastando par isso expressar a sua 
vontade. A realização deste estudo não lhe trará consequências físicas ou 
psicológicas.  Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor informado (a) poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que é o órgão que irá controlar 
a pesquisa do ponto de vista ético. O CEP funciona de segunda a sexta feira e o seu 
telefone é (35) 3449-9211 Pouso Alegre - MG.  O senhor (a) concorda em participar 
deste estudo? Em caso afirmativo, deverá ler a ‘Declaração’, que segue, assinando-
a no local próprio.  
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DECLARAÇÃO 
 
 
Declaro para os devidos fins que foram informados (a) sobre esta pesquisa, estou 
ciente dos seus objetivos, entrevista e relevância, assim como me foram retiradas 
todas as dúvidas.  Mediante isto, concordo livremente em participar dela, fornecendo 
as informações necessárias. Estou também ciente que, se quiser e em qualquer 
momento, poderei retirar o meu consentimento deste estudo. Para tanto, lavro minha 
assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e a outra com 
o pesquisador (a).  
 
 

Pouso Alegre, _______, _________________2016.  
 
 
Participante: ______________________________________  
 
 
Assinatura: _______________________________________ 
 
 
Pesquisadora: ____________________________________ 

 
 
Assinatura: _______________________________________ 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO A SER 
ASSINADO PELOS PROFESSORES ENTREVISTADOS 
 
 
Eu, Dellany Petrin Pinho Faustino, mestranda em Educação, juntamente com a 
Professora Dra. Carla Helena Fernandes, respectivamente aluna e docente do 
Programa de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVAS), em 
Pouso Alegre/MG, estamos realizando pesquisa intitulada ‘O professor e a docência: 
Conexões entre a teoria e a prática no curso de bacharelado em Administração’ 
com o objetivo de investigar as práticas de ensinar promovidas por professores de 
cursos de Empresas, analisando a articulação teoria e prática no ensino realizado. 
Busca-se compreender a articulação teoria e prática na relação com as concepções 
dos professores, as orientações da faculdade/universidade e a formação inicial e 
continuada desses profissionais. A realização deste estudo permitirá o levantamento 
de dados sobre as práticas pedagógicas propondo mudanças necessárias. A coleta 
de dados se fará através de entrevista áudio gravada desenvolvida, seguindo o 
roteiro: práticas de ensino mais usuais, a formação dos professores, as diretrizes do 
curso de Administração, as condições disponibilizadas pela faculdade/universidade. A 
entrevista será realizada por meio de respostas a perguntas da pesquisadora. A 
entrevista terá a duração total de cerca de 50 minutos, sendo realizada em data e 
horário agendados à critério do (a) educador (a). 
 
Para a realização desta pesquisa, o (a) senhor (a) não será identificado (a) pelo seu 
nome. Será mantido o anonimato, assim, como o sigilo das informações obtidas e será 
respeitada a sua privacidade e a livre decisão de querer ou não participar do estudo, 
podendo-se retirar dele em qualquer momento, bastando par isso expressar a sua 
vontade. A realização deste estudo não lhe trará consequências físicas ou 
psicológicas. Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor informado (a) poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que é o órgão que irá controlar 
a pesquisa do ponto de vista ético. O CEP funciona de segunda a sexta feira e o seu 
telefone é (35) 3449-9211 Pouso Alegre - MG.  O senhor (a) concorda em participar 
deste estudo? Em caso afirmativo, deverá ler a ‘Declaração’, que segue, assinando-
a no local próprio.  
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DECLARAÇÃO 
 
 

Declaro para os devidos fins que foram informados (a) sobre esta pesquisa, estou 
ciente dos seus objetivos, entrevista e relevância, assim como me foram retiradas 
todas as dúvidas.  Mediante isto, concordo livremente em participar dela, fornecendo 
as informações necessárias. Estou também ciente que, se quiser e em qualquer 
momento, poderei retirar o meu consentimento deste estudo. Para tanto, lavro minha 
assinatura em duas vias deste documento, ficando uma delas comigo e a outra com 
o pesquisador (a).  
 
 
 

Pouso Alegre, _______, _________________2016.  
 
 
Participante: ______________________________________  
 
 
Assinatura: _______________________________________ 
 
 
Pesquisadora: ___________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________________ 


