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Resumo 

 

Esta pesquisa identificou as principais práticas do corpo docente com a ótica de 
melhorar o desempenho de seus alunos no ENADE.Foram consultados 104 
professores do ensino superior em administração e gestão de escolas privadas de 
Sete Lagoas-MG.Elaborou-se um questionário com o objetivo de identificar a 
tendência de atuação dos docentes com base nas principais correntes de ensino 
historicamente identificadas. Criou-se um modelo de análise a partir do qual foram 
feitas comparações entre diferentes perfis atuação, decorrentes da análise das 
respostas à 24 proposições relacionadas as principais correntes de ensino. 
Verificou-se que os professores ainda atuam baseando-se nas tradicionais correntes 
de ensino tecnicistas e construtivistas, no entanto uma corrente de ensino baseada 
em fatores sócio emocionais tem assumido papel de destaque em suas práticas, 
superando as demais correntes de ensino no cenário em que a pesquisa foi 
realizada. Os resultados deste trabalho permitem às instituições de ensino avaliarem 
suas estratégias em relação a um dos quesitos de grande importância e influência 
no desempenho dos alunos no ENADE e consequentemente das instituições. 

 

Palavras-chave: Instituições de ensino, ENADE, competitividade, técnicas de ensino, 
atuação docente.  



Abstract 

 

This research identified the main faculty performance practices with the view to 
improve the performance of their students in ENADE. One hundred four teachers in 
college education administration and management of private schools at Sete Lagoas-
MG were consulted. A questionnaire was prepared in order to identify the trend of 
performance of teachers based on the main educational currents historically 
identified. It created an analysis model from which comparisons were made between 
different action profiles, resulting from the analysis of the responses to 24 statements 
related to the main teaching currents. It was found that teachers still have their act 
based on traditional teaching lines, technicists and constructivist, but an education 
trend based on Social- emotional factors has played a prominent role in their 
practices, beating other educational currents in the scenario where the survey was 
conducted. The results of this study allow educational institutions to evaluate their 
strategies in relation to one of the very important questions and influence the 
performance of students in ENADE and consequently of the institutions. 
 
Keywords: Educational institutions, ENADE, competitiveness, teaching techniques, 
teaching performance. 
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1 Introdução 

No cenário do mercado brasileiro nas últimas duas décadas, percebe-se uma 

transformação significativa na abordagem dos processos de desenvolvimento e de 

avaliação do desempenho das organizações. Identificam-se diversas fases que 

refletem demandas situacionais específicas, controvérsias sobre sua legitimidade e 

indagações quanto à sua consistência técnica. Isso pode ser debitado ao emergente 

e crescente grau de competitividade que essas empresas, tanto públicas quanto 

privadas, passaram a ter que atingir com o intuito de auferir recursos.  

Nesse ambiente de competição econômica global, no qual o Brasil atualmente 

também se insere, os conceitos de produtividade, competitividade, satisfação e 

encantamento do cliente, entre outros, ganham extraordinária força indutora de 

decisões e ações capazes de trazer resultados práticos e positivos, evidenciados por 

indicadores do desempenho dos indivíduos e da organização. 

A busca pela competitividade está levando as empresas a se reorganizarem, 

alterando a prestação dos seus serviços para formas mais eficazes. Nessa busca há 

um componente essencial na busca por competitividade que é a capacidade de criar 

serviços melhores além de dispor de mais tecnologia, de saber inovar e produzir 

melhorias.  

Um dos grandes focos de atenção das empresas frente a esse cenário competitivo 

direciona-se para a avaliação de desempenho das organizações que em geral fazem 

uso dos resultados desses processos de avaliação para alcançar vantagens 

competitivas no mercado. Questionar o momento atual é vivenciar um doloroso 

processo de reavaliação das antigas ideias. Indagar a lógica subjacente das 

estruturas tradicionais é criar novas estruturas que permitam lidar com a turbulência 

causada pelas flutuações do mercado, avanços tecnológicos e condições sociais 

inconstantes decorrentes da motivação das pessoas para aprender novas formas de 

atuação, mudar hábitos e até mesmo valores, trabalhar com novas pessoas, 

interagir e aprender com os clientes. Valeriano (2001) argumenta que as mudanças 

e a competição vêm elevando a taxa de mortalidade de empresas que não se 

adaptam ao ambiente e não conseguem vantagens competitivas no mercado.  Tal 

preocupação com a competividade se torna mais perceptível no ambiente 
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acadêmico, sobretudo quando se tratam de instituições de ensino privadas. Para 

sobreviver e se desenvolver no mercado em que atua, toda empresa necessita 

traçar estratégias para enfrentar a competição. 

Em se tratando de Instituições escolares, observa-se há possibilidade de aceitar a 

existência de escolas com diversos perfis. Insiste-se em falar em “Escola Brasileira" 

como sinônimo de escola pública, gratuita, supostamente equacionadora do ensino. 

Nesse sentido, torna-se difícil acolher afirmações categóricas, idealizadoras da 

escola enquanto instituição social, com possibilidade de acesso a todos, 

independentemente de condições sociais e/ou econômicas. Entra, aí, a antiga 

discussão acerca do acesso ao ensino, a persistência das desigualdades 

educacionais, que nos faz lembrar os tempos lentos da história.  

Os estudantes brasileiros dos ensinos médio e superior são submetidos a exames 

periódicos ao final do ciclo educacional percorrido. Os estudantes do ensino médio 

são submetidos ao Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, ao passo que os 

alunos da educação superior realizam o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes – ENADE. É importante, desde logo, deixar clara a premissa de que os 

dois exames possuem, ao menos em tese, objetivo semelhante, qual seja, aferir o 

desempenho dos estudantes ao final do ciclo educacional pertinente.  

O ENEM, como informado pelo próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, foi criado visando à avaliação do desempenho 

do estudante ao final da educação básica, objetivando, com este diagnóstico, 

contribuir de forma permanente para a melhoria da qualidade educacional. 

Posteriormente, o teste foi ganhando robustez, passando a ser utilizado como 

processo de seleção para fins de acesso ao ensino superior, notadamente nas 

instituições públicas, servindo, ainda, como mecanismo de acesso aos programas 

de permanência na educação superior (INEP, 2015).  

O ENADE, por seu turno, é componente do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, instituído pela Lei nº 10.861/2004, tendo como 

objetivo promover, anualmente, a aferição do desempenho dos estudantes, com 

aplicação de ciclo avaliativo trienal, mediante distribuição dos cursos pelos anos do 

ciclo, com a realização do exame para um grupo de cursos a cada ano (INEP, 2015) 
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Assevera-se, assim, a importância de mecanismos adequados e eficientes que 

redundem nos resultados esperados pelas organizações em seus planos 

estratégicos. Nesse sentido, as instituições de ensino desenvolvem programas de 

ensino usando de sua autonomia, considerando que o aprendizado dos alunos pode 

ser influenciado por uma infinidade de fatores relacionados com a família, com as 

comunidades e com as escolas, incluindo aí, obviamente, as metodologias 

aplicadas, a didática e prática docentes. Nesse contexto, considerando que o 

professor é o principal ator, entre outros, na configuração de processos de ensino e 

aprendizagem, é preciso percebê-lo como um profissional que reflete criticamente 

sobre a prática cotidiana.  

Por isso, não basta apenas ter o domínio do conteúdo e de algumas técnicas 

pedagógicas. No entanto, visões simplistas da prática docente ainda parecem ser 

hegemônicas para a maioria dos professores, quando estes devem construir um 

saber qualitativamente diferente, assentado em atitudes e maneiras de ver 

diferentes, para que o ensino tenha um reconhecido resultado, expresso através das 

avaliações a que é submetido. 

Ao longo dos anos, estudos mostram que várias correntes de pensamento foram 

desenvolvidas, relacionadas às técnicas adotadas pelos docentes. Em decorrência 

destas linhas de pensamento, vários professores têm adotado seus próprios perfis 

de atuação. Considerando o profissionalismo dos docentes, pressupõe-se que tais 

perfis e, consequentemente suas técnicas e procedimentos, têm a pretensão de 

alcançar resultados competitivos refletidos pelo desempenho dos seus discentes. 

Neste sentido, desperta interesse a análise da presença de traços comportamentais 

relacionados às práticas inovadoras nos métodos de ensino adotados. A partir daí, 

intenciona-se perceber o impacto causado no aprendizado, nos resultados 

alcançados pelos alunos e, em consequência, o desempenho das instituições de 

ensino em seus testes oficiais, a saber os já citados ENEM e ENADE. Entre esses 

traços comportamentais de atuação dos docentes percebem-se práticas variadas, 

por meio das quais se pretende a obtenção de melhores resultados.  

Ambos os exames têm sua importância neste processo de avaliação do percurso 

formativo do estudante e consequentemente das instituições. O ENADE, no entanto, 
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será alvo de destaque neste trabalho, em função da relação direta com a avaliação 

de desempenho das instituições com a missão de ensino relacionada a cursos 

superiores de administração e gestão.  

Dessa forma, a pergunta norteadora da pesquisa é:  

Que abordagens do processo ensino-aprendizagem utilizadas pelos docentes têm 

sido adotadas, visando o melhor desempenho das instituições no ENADE? 

Esta pesquisa propõe os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 

Propor uma escala de mensuração para instituições de ensino superior que permita 

identificar quais abordagens do processo ensino-aprendizagem têm sido utilizadas 

pelos docentes. 

Objetivos específicos: 

• Identificar as abordagens do processo ensino-aprendizagem mais influentes 

na atuação dos docentes das instituições pesquisadas;  

• Estabelecer uma comparação entre as abordagens do processo ensino-

aprendizagem tradicionalmente presentes nas escolas; 

• Identificar a tendência de atuação dos docentes através de uma escala de 

mensuração. 

Visto que esta pesquisa tem como motivação o estudo da tendência de atuação dos 

docentes com vistas ao desempenho dos alunos nos exames de referência para 

avaliação das instituições de ensino que dispõem da oferta de cursos de 

administração, foi elaborado um questionário a ser aplicado a docentes das 

unidades de ensino privadas na cidade de Sete lagoas - MG. Tal questionário foi 

estruturado com base em aspectos relacionados às linhas ou correntes de 

pensamento que orientam as práticas de atuação dos professores do ensino 

superior. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de as instituições de ensino disporem de 

mecanismos que auxiliem seus docentes em suas ações de forma sistematizada, 
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com o intuito de obterem o aperfeiçoamento de suas técnicas e procedimentos 

didáticos. Tal situação é percebida em instituições de ensino que identificaram a 

nítida necessidade de obter ou desenvolver mecanismos similares à proposta desta 

pesquisa, para guiar suas ações de possível reestruturação de conteúdo, desde que 

amparadas por estudos similares a este. 

Outro fator que justifica a importância do presente estudo relaciona-se à sociedade e 

seu desenvolvimento, visto que o estudo investiga o perfil de atuação mais adotado 

pelos professores, além da relação de ambos com os diversos contextos de 

aprendizagem (escola, família, comunidade, ambiente de trabalho e etc.) e com 

diversos indicadores de bem-estar ao longo da vida (renda, saúde e segurança, 

entre outras) de forma a fornecer um mecanismo adicional à escola e 

consequentemente aos docentes, na tarefa de desenvolver o estudante durante seu 

período de formação com vistas ao seu desempenho profissional futuro. 

Ressalta-se também a importância do avanço de estudos como este para a 

comunidade acadêmica, sobretudo como um contributo à produção nacional, dada a 

demanda de referências para estudos ligados às ações de competitividade  nas 

quais as instituições de ensino estão empenhadas.Além disto, o presente trabalho 

fornece contribuições para uma demanda ainda a ser suprida como sinaliza o 

resultado da pesquisa executada por Gimenes (2009). 

A falta de informação também é percebida nos meios de pesquisa, pois 
encontram-se poucas publicações destinados ao ENADE e ao SINAES, que 
esclareçam e investiguem o sistema de avaliação em voga. Há poucos 
artigos destinados ao tema, sendo que muitos deles são produzidos por 
pesquisadores atrelados ao MEC e constituintes das próprias comissões do 
INEP que instituíram esse sistema. (Brito, 2008, p.898). 

 

Entre as justificativas para a realização deste trabalho é importante frisar a 

importância para o desenvolvimento de planos estratégicos da educação nacional. 

Indicadores do Ministério da Educação e Cultura (MEC) estabeleciam como objetivo 

um índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) de 3,9 pontos para 2013; 

no entanto o país obteve o índice de 3,7 pontos, o mesmo desempenho obtido em 

2011. Visto que a próxima meta estabelecida para 2021 é de 5,2 pontos, conforme 

divulgação do INEP, o comportamento observado de estagnação propõe um desafio 
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composto por ações que estabeleçam uma tendência de melhoria em direção ao 

objetivo proposto.   

De forma mais específica, segundo divulgação do MEC, 30% dos cursos das 

instituições de ensino superior que participaram do Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (ENADE) em 2012, última edição em que foram avaliados os cursos 

de administração, ficaram abaixo da média considerada aceitável no Conceito 

ENADE, que avalia o desempenho dos cursos de graduação e norteia a formação 

do Índice Geral de Cursos que leva em consideração ainda o corpo docente, 

infraestrutura e pós-graduação. 

Compondo essas ações, o tema em voga neste trabalho, as técnicas que compõem 

a atuação docente, é parte integrante das recomendações e discussões de órgãos 

que debatem o problema inclusive em âmbito internacional, a exemplo do debate 

sobre o surgimento do Paradigma do Desenvolvimento Humano, proposto pelo 

PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e a publicação do 

Relatório Jacques Delors, organizado pela Unesco, que representaram um 

importante passo para o debate sobre a importância de uma educação plena, que 

considere o ser humano em sua integralidade. 

Esta pesquisa atende aos objetivos de um mestrado profissional. Está ainda inserida 

na linha de pesquisa Inovação e Organizações, no Núcleo de Estudos em Inovação 

em Organizações do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro 

Leopoldo. Esse estudo é complementar a outros já desenvolvidos, ou em 

andamento, sob a orientação da Professora Dra. Eloísa Helena Rodrigues 

Guimarães, coordenadora do projeto de pesquisa Gestão da Inovação no Setor 

Educacional(Apêndice A). 

Visando ao atendimento dos objetivos delineados, este trabalho está estruturado da 

seguinte forma: essa introdução, em que são apresentados o tema, o problema de 

pesquisa, os objetivos e as justificativas para a realização do trabalho; o Capítulo 2, 

em que são discutidos os conceitos e definições relacionados às instituições de 

ensino e aos processos avaliativos a que são submetidas, à competitividade e às 

correntes de pensamento acadêmico. O Capítulo 3, que apresenta o tipo e a 

natureza da pesquisa, a unidade de análise, as técnicas de coleta e análise de 
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dados. Seguem-se a apresentação e discussão dos resultados, as considerações 

finais, as referências e o Apêndice, que apresenta o questionário utilizado na coleta 

de dados.  
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2 Referencial Teórico 

As discussões deste capítulo visam obter o embasamento teórico necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa de forma a conferir uma estrutura adequada às 

proposições do trabalho.  

Desta forma os temas foram organizados em quatro seções. A primeira seção visa 

descrever alguns aspectos das instituições de ensino, conceituando e descrevendo 

sua origem e evolução, além de pontuar aspectos específicos das instituições de 

ensino brasileiro. A segunda seção trata dos temas inerentes aos processos de 

avaliação e desempenho das instituições de ensino frente aos órgãos oficiais. Na 

terceira parte, uma abordagem sobre competitividade e aspectos significativos como 

o marketing educacional; em seguida,na quarta parte,a abordagem se direciona para 

as correntes de pensamento que inspiram os mais comuns estilos de atuação dos 

docentes, além de suas origens e aplicabilidade no contexto de preparação das 

instituições de ensino.  

2.1 Instituições de ensino 

São inegáveis os avanços na tecnologia e nas ciências humanas, desde as 

primeiras descobertas relativas ao estudo do ser humano até a atualidade.  Essa 

realidade tem exigido dos profissionais de todas as áreas, incluindo os ligados à 

educação, uma capacidade de adaptação. A globalização, associada a outros 

diversos fatores, fez com que a educação em nosso país e no mundo sofresse um 

grande impacto. Conforme analisa Veiga (2011),  

a educação é vista, hoje, como um mecanismo de desenvolvimento integral 
do ser humano, sobretudo nas suas relações sociais e nos aspectos 
emocionais, constituindo processos fundamentais para a promoção de uma 
aprendizagem significativa. (Veiga, 2011, p.2).  

 
De forma veloz, uma mudança na dinâmica social, na maneira de viver e 

principalmente na aquisição do conhecimento implicou numa mudança igualmente 

rápida nas instituições de ensino conforme analisa Veiga (2011).  
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2.1.1 Conceituação e histórico do ensino 

Vale, aqui, registrar um breve relato histórico sobre as Leis da Educação Brasileira, 

que definem e regularizam o sistema de educação, com base nos princípios 

presentes na Constituição. Lauterio e Nehring (2012) sintetizaram o histórico da 

legislação, relatando que a Lei de Diretrizes Básicas (LDB) foi citada pela primeira 

vez na Constituição de 1934. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo Poder 

Executivo em 1948 e levou 13 anos de debates até o texto chegar à sua versão final. 

A primeira LDB foi publicada em 20 de dezembro de 1961 pelo Presidente João 

Goulart, obtendo a versão seguinte em 1971, em pleno regime militar, vigorando até 

a promulgação da mais recente em 1996. 

Nesta mais nova edição, a lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabeleceu as 

novas Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira – LDB, definindo que a 

educação abrangeria os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, 

na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

Em seu primeiro parágrafo afirma que a educação escolar se desenvolve, por meio 

de ensino, em instituições próprias (LDB, 1996).  

Previamente Reboul (1982) define ensino da seguinte forma: 

Uma atividade a longo prazo que se desenvolve numa instituição específica, 
entregue a pessoas competentes e cuja finalidade expressa é permitir aos 
professores adquirir saber-fazer e saberes organizados e transferíveis, 
desenvolvendo seu espírito crítico (Reboul 1982, p.116). 

O mesmo Reboul já associava o ensino à existência de uma instituição responsável 

por tal tarefa, afirmando que “o ensino recebido implica um ensino dado e dado 

numa instituição. Não existe ensino sem escola, no sentido lato do termo escola que 

engloba universidade, a formação contínua, etc.” (Reboul 1982, p.116) 

2.1.2 Tipos de instituição de ensino 

Meneses e Santos (2002) definem que Estabelecimentos ou instituições de ensino 

são aqueles que, sob uma única dependência administrativa e uma única direção, 

ministram ensino coletivo sistematicamente, podendo ocupar um ou mais prédios e 

funcionar em um ou mais turnos. O mesmo que “escola”, “estabelecimento escolar”, 

“unidade de ensino” e “unidade escolar”. 
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As instituições de ensino classificam-se, conforme a Lei 9394/96 (LDB,1996), em 

instituições públicas e privadas; as escolas públicas são as mantidas e 

administradas pelo poder público, enquanto as privadas são aquelas mantidas por 

pessoas físicas e jurídicas de direito privado. 

Em um detalhamento da classificação das instituições de ensino privadas, Libâneo 

(2003, p. 175) propõe quatro categorias: particulares, comunitárias, confessionais e 

filantrópicas. As escolas particulares são representadas pelas instituídas por uma ou 

mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não incluem em sua 

mantenedora representantes da comunidade, como as comunitárias, nem atendem a 

quaisquer orientações religiosas ou ideológicas específicas, como as confessionais, 

nem são filantrópicas, isto é, escolas que sobrevivem com doações de terceiros. 

As Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras podem ser públicas ou privadas. 

As instituições públicas de ensino são aquelas mantidas pelo Poder Público, na 

forma federal, estadual ou municipal. Essas instituições são financiadas pelo Estado 

e não cobram matrícula ou mensalidade conforme relatado no texto do portal do 

Itamaraty na divisão de temas educacionais que também apresenta uma 

classificação acadêmico-administrativa para as IES que podem receber diferentes 

denominações: 

A denominação mais estrita, definida na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, é a Universidade. Trata-se de instituição acadêmica 
pluridisciplinar que conta com produção intelectual institucionalizada, além 
de apresentar requisitos mínimos de titulação acadêmica (um terço de 
mestres e doutores) e carga de trabalho do corpo docente (um terço em 
regime integral). É autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e 
administrativas, expedir diplomas, fixar currículos e número de vagas, firmar 
contratos, acordos e convênios, entre outras ações, respeitadas as 
legislações vigentes e a norma constitucional. 

O Centro Universitário é instituição pluricurricular, que abrange uma ou mais 
áreas do conhecimento. É semelhante à Universidade em termos de 
estrutura, mas não está definido na Lei de Diretrizes e Bases e não 
apresenta o requisito da pesquisa institucionalizada. 

A Faculdade tem duas conotações. A primeira é a de uma Instituição de 
Ensino Superior que não apresenta autonomia para conferir títulos e 
diplomas, os quais devem ser registrados por uma Universidade. Além 
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disso, não tem a função de promover a pós-graduação. O segundo sentido 
é aplicado para se referir a unidades orgânicas de uma Universidade [...] 

Os Institutos Federais são unidades voltadas à formação técnica, com 
capacitação profissional em áreas diversas. Oferecem ensino médio 
integrado ao ensino técnico, cursos técnicos, cursos superiores de 
tecnologia, licenciaturas e pós-graduação. A denominação remonta à Lei 
11.892/08, que renomeou os Centros Federais de Educação Profissional e 
Tecnológica (CEFETs) e as Escolas Técnicas (Ministério Relações 
Exteriores, Itamaraty 2015). 

 

2.1.3 Ensino superior de administração 

Visto que a abrangência da presente pesquisa se delimita a dados oriundos de 

cursos de administração e gestão, faz-se necessário o entendimento do cenário no 

qual está inserida esta área de conhecimento. 

Em pesquisa ao site do Conselho Federal de Administração (CFA), identifica-se o 

quão recente é a história dos cursos de Administração no Brasil, comparativamente 

com países como os EUA e França, onde os primeiros cursos na área se iniciaram 

no final do século XIX, por ocasião da fundação da Wharton School, em 1881, nos 

EUA, e da École dês Hautes Études Comerciales (HEC) na França.  

Romualdo (2012) lembra, no entanto, que foi nos Estados Unidos que as Escolas de 

Administração se instalaram nas Universidades, pois a resistência das seculares 

Universidades Europeias em relação ao ensino em Administração só diminuiu após 

o final da Segunda Guerra Mundial. Já em 1952, ano em que se iniciava o ensino de 

Administração no Brasil, os americanos já formavam em torno de 50 mil bacharéis, 4 

mil mestres e cem doutores por ano em Administração (CFA, 2015) 

O ensino de Administração no Brasil passou por dois momentos marcados pelos 

currículos mínimos aprovados em 1966 e 1993, culminando com a apresentação da 

proposta de diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Administração 

elaborada em 1998. O ensino na disciplina ganhou robustez, com a regulamentação 

da atividade profissional do administrador em meados da década de 60, através da 

Lei nº 4.769, de 9 de setembro de 1965. A referida Lei, no seu artigo 3º, afirma que 
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o exercício da profissão de Técnico em Administração é privativo dos 
Bacharéis em Administração Pública ou de Empresas, diplomados no Brasil, 
em cursos regulares de ensino superior, oficial, oficializado ou reconhecido, 
cujo currículo seja fixado pelo Conselho Federal de Educação, nos termos 
da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que fixa as Diretrizes e Bases 
da Educação no Brasil. 

Bertero (2006), por sua vez, afirma que a evolução do curso de administração no 

Brasil foi decorrente da criação do DASP – Departamento de Administração do 

Serviço Público, em 1938, ainda no período de governo de Getúlio Vargas, quando 

se estabeleceram padrões de eficiência no serviço público federal, criando assim 

canais mais democráticos ao recrutamento de pessoas para a administração 

pública. Essas ações buscavam viabilizar uma gestão para o desenvolvimento 

econômico, conforme relata Romualdo (2012): 

Essa data é coincidente com o término da Segunda Guerra Mundial e o Brasil 
também visualizava otimismo frente ao futuro. Ideologicamente pensava-se 
que o mundo seria resolvido e transformado através do desenvolvimento 
econômico que, por conseguinte, viria o desenvolvimento social e político. 
(Romualdo, 2012, p.112) 

Ainda neste contexto, Bertero (2006, p.14) comenta que 

os vencedores da guerra constroem um quadro institucional internacional, 
centrado na ONU e nos diversos organismos e agências que a integram, 
como o Banco Mundial, FMI, UNESCO, FAO, OMS, OIT, que teria como 
missão organizar a paz entre as nações e promover o desenvolvimento e o 
enriquecimento. 

Tal contextualização é necessária ao entendimento da maior concentração de 

investimentos nesta época no sentido de viabilizar a educação em administração no 

Brasil, tendo como exemplo a constituição da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com 

as atribuições de desenvolvimento dos estudos das organizações, da racionalização 

do trabalho e a preparação de profissionais em nível superior utilizando-se da 

parceria com as então experientes instituições americanas. Tal parceria viabilizou, 

conforme relato de Martins (1989), a criação da EBAP – Escola Brasileira de 

Administração Pública com apoio da ONU e UNESCO em 1951. 

[...] o ensino da administração no Brasil, desde o seu início, estabeleceu 
fortes vínculos com o sistema de ensino americano, inclusive com a utilização 
de bibliografia, modelos curriculares e mesmo com a participação de 
professores americanos como docentes nos primeiros cursos aqui realizados. 
(Martins 1989, p. 663). 
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Em análise executada pelo Conselho Federal de Administração CFA (2011) 

mediante compilação de informações referentes aos cursos de Bacharelado em 

Administração e aos Cursos Superiores de Tecnologia nas diversas áreas da 

Administração, provenientes do Censo da Educação Superior disponibilizado pelo 

INEP, constatou-se que o curso de Bacharelado em Administração, de acordo com o 

Censo da Educação Superior de 2011, apresentava os dados conforme tabela 1: 

 
Tabela 1 
Matrículas em cursos de administração do Brasil 

CURSOS MATRÍCULAS  

Quantidade  (%) 

Bacharelado em Administração Brasil  858.899 13% 

Cursos Superiores de Tecnologias em Administração Brasil  675.136 10% 

Bacharelado e CST em Áreas Diversas Brasil  5.189.083 77% 

Total 6.723.118 100% 

Nota Fonte: CFA Conselho Federal de Administração compilado de Censo da Educação Superior – 
INEP/MEC, 2011. 

Observa-se na Tabela 1 que o curso de Bacharelado em Administração agrega o 

maior número de alunos matriculados no ensino superior. Conforme o Censo da 

Educação Superior elaborado pelo INEP no ano de 2011 com divulgaçãooficial em 

2014, encontravam-se matriculados 858.899 alunos nos cursos que formam futuros 

Administradores, os quais representam 13% do universo de alunos matriculados em 

Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras. (INEP, 2014) 

Outra análise que requer atenção é que os Cursos Superiores de Tecnologia em 

determinada área da Administração tiveram um crescimento de 12.933% no período 

de 2000 a 2010, e só no período de 2010 a 2011 cresceram o equivalente a 139%. 

Tais números apontam que a demanda para os cursos de Administração está em 

pleno crescimento e cresce em igual sentido a procura por profissionais de 

Administração, conforme defende o texto sobre mercado de trabalho para o 

Administrador, no portal do CFA (2015), onde se lê quetanto no setor público quanto 

no setor privado as oportunidades são reais e o Administrador é cada vez mais 

requisitado. 

Em outra pesquisa intitulada Pesquisa Nacional Perfil, Formação, Atuação e 

Oportunidades de Trabalho do Administrador, desenvolvida pelo Sistema CFA/CRAs 
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em 2011 e publicada em 2012, observam-se as tendências do mercado de trabalho, 

levando em consideração a concepção dos Administradores, dos Empregadores e 

dos Professores, como é possível perceber na análise da conclusão da pesquisa 

mediante o relato de que dado o cenário atual “as empresas buscam por 

profissionais que tenham uma visão voltada para o segmento de seus negócios, que 

conheçam todas as áreas da organização, que tenham capacidade de exercer 

liderança e trabalhar o clima motivacional das equipes” (CFA, 2012). 

Em um cenário mais atual, o curso de Administração no Brasil assume um papel de 

destaque frente à vasta gama de cursos oferecidos pelas instituições de ensino 

superior, conforme divulgação de balanço do MEC, que mostra que o curso de 

Administração foi o curso com o maior número de inscritos no Sistema de Seleção 

Unificada (SISU) em 2015, como mostra a Tabela 2:  

 
Tabela 2 
Lista dos 20 cursos mais procurados do SISU 2015 

 

Nota Fonte:  Portal MEC 2015. 

De acordo com os dados fornecidos pelo serviço de informações do MEC, em 

consulta exclusivamente solicitada para este trabalho, 295.799 candidatos se 

inscreveram nos cursos de Administração. Este dado aponta uma demanda 16,35% 

maior que o segundo curso mais procurado, Direito, com 254.217 inscrições 

registradas. Outra importante constatação é que o curso de Administração obteve 



29 
 

mais que o dobro de demanda em relação a outros dois cursos renomados, tais 

como Engenharia Civil e Ciências Biológicas. Em seguida estão Direito (254.217), 

Pedagogia (231.243), Medicina (229.771) e Educação Física (180.430).  

2.2 Competitividade 

As mudanças de cenários nos mais diversos âmbitos têm forçado as organizações, 

incluindo as instituições de ensino, a desenvolver ações ligadas ao desenvolvimento 

de sua competitividade no mercado. Devido à importância desse termo para as 

instituições de ensino no atual cenário brasileiro, nesta seção procura-se discuti-lo 

com mais detalhes. 

2.2.1 Conceitos 

Visando conceituar competitividade, Porter (1986) afirma que o termo compreende 

posicionar o empreendimento de modo que suas capacidades proporcionem a 

melhor defesa contra o conjunto de forças competitivas existentes, influenciando-as 

por meio de estratégias competitivas. 

 

Valeriano (2001), por sua vez, argumenta que a competitividade é obtida quando se 

desenvolve e explora uma vantagem competitiva, que é resultado de uma 

superioridade de um ou mais fatores como recursos disponíveis, habilidades, 

conhecimentos, posição (seja geográfica, de mercado ou conceito público) e cujo 

resultado seja a criação de valor.  

 

Paiva (2011) descrevesua concepção de competitividade como “a capacidade da 

empresa em formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam 

ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado” 

conforme relata Paiva (2011, p. 17). 

 

Paiva (2011) argumenta que a definição de competitividade leva em consideração a 

dinâmica do processo de concorrência. Em vez de ser considerada como uma 

característica intrínseca à firma ou a um produto, torna-se uma característica 

extrínseca ao padrão de concorrência do respectivo mercado. Para o autor, o padrão 

de concorrência  
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 é constituído pelos fatores críticos de sucesso para atuação nesse mercado. 
Nesse sentido, empresas competitivas seriam aquelas que, a cada instante, 
adotassem as estratégias competitivas mais adequadas ao padrão de 
concorrência setorial, que são específicos a cada setor e mutáveis ao longo 
do tempo. (Paiva, 2011, p. 40). 

Kupfer (1990) considera que o conceito de competitividade não pode ser visto 

apenas como uma característica intrínseca de um produto ou empresa. Acrescenta-

se uma dimensão extrínseca, associando-o ao padrão de concorrência vigente no 

mercado sob análise, que se torna a variável determinante e a competitividade, a 

variável determinada ou de resultado. 

2.2.2 Abordagem sobre competividade nas instituiçõe s de ensino 

O sistema educativo sofre impactos em seus processos de regulação, conforme 

apontado por Barroso (2006) referindo-se ao “modo como são definidas e 

controladas as orientações, normas e ações que asseguram o funcionamento do 

sistema educativo” (Barroso, 2006, p.44). 

As práticas competitivas são comuns em vários setores da economia e, de acordo 

com estudos recentes, têm aplicação cada vez mais desenvolvida no campo da 

educação. 

Um dos conceitos que introduz a análise de competitividade em relação às 

instituições de ensino se refere à expressão “quase-mercado” que na política 

educativa foi marcada pelo documento Education Reform Act (1988), que promoveu 

alterações no sistema educativo inglês, notadamente ao admitir a escolha da escola 

por parte dos pais e ao aumentar a autonomia das escolas, diminuindo o poder 

tradicional das autoridades educativas locais conforme Broadfoot (2000), citado por 

Batista (2015). 

A introdução do comportamento mercadológico na prestação de serviços sociais, em 

especial a educação, é caracterizada por Le Grand (1991, p. 43), como “um estado 

financiador de serviços prestados por uma variedade de fornecedores (públicos e 

privados), que operam em competição por clientes que, com base em informação 

relativa à qualidade dos serviços, exercem o seu direito de escolha”. São, no 

entanto, quase-mercados, na medida em que as organizações em competição não 

visam necessariamente a maximização dos seus lucros, nem são obrigatoriamente 
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gerenciadas de forma privada; inclusive em relação à demanda, o poder de compra 

não é expresso em termos monetários, sendo antes previstas ajudas orçamentais 

para a compra de um serviço específico. 

Em educação, o motivo da referência ou uso do termo “quase” associado ao 

mercado se explica, conforme analisado por Afonso (2010), pelas inevitáveis 

especificidades deste campo que justificariam a intervenção do estado. Tal 

argumento é exemplificado por Batista (2015) ao relatar que 

são disso exemplo, a capacidade desigual das famílias de fazerem escolhas 
informadas sobre a qualidade da educação prestada e a natureza não 
unicamente privada, mas também pública, do bem educacional. Um quase-
mercado permanece então regulado pela administração central (Levacic, 
1995, cit. em Whitty e Power, 2002), nomeadamente no que diz respeito à 
entrada de novos fornecedores (escolas), investimento e qualidade do serviço 
(Batista, 2015, p. 115). 

Assim, partindo do pressuposto da existência de um mercado, ainda que com 

limitações impostas como regulação pelo estado, o estímulo à liberdade de escolha 

e da concorrência entre escolas ocorreu através do financiamento de escolas em 

função do número de alunos, bem como de uma maior difusão de informação sobre 

o funcionamento das escolas, que as ordenam segundo a classificação nos exames 

nacionais (Barzano, 2009). 

Entre os fatores que estimularam a competividade entre as instituições de ensino, 

referindo-se ao resultado do aumento da demanda, destaca-se existência de 

dispositivos ou mecanismos que promovem esta competição. Um destes dispositivos 

está relacionado à diversificação da oferta pedagógica, conforme indicado por 

Batista (2015): 

Não raras as vezes, o estímulo para diversificação da oferta é também 
realizado por via de um financiamento público da oferta privada. Tais 
dispositivos podem ser acompanhados pela divulgação de informação sobre 
as escolas, habitualmente sobre os resultados escolares, e apontam para 
uma regulação de tipo mercantil, na qual os “clientes” avaliam a qualidade 
do sistema através da sua possibilidade de escolha (Batista, 2015, p. 116). 

O segundo dispositivo ou mecanismo refere-se à oferta de vantagens financeiras 

pelas escolas particulares, outrora intituladas em outros países, como Portugal, de 

“cheques escola”, que estimulam a escolha dos estudantes por intermédio da 

viabilização econômica. Afonso (2010), abordando este mecanismo, argumenta que 
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a escolha induz também à necessidade de desenvolver mecanismos de avaliação, 

como exames nacionais, de maneira a possibilitar, por meio da divulgação de 

resultados, a comparação entre escolas. Complementa a lista destes mecanismos 

as ações relacionadas à busca do equilíbrio entre a condição do aluno tanto como 

consumidor como cidadão, o que sugere a necessidade de recursos para prestação 

de contas e avaliação por parte das instituições. 

2.2.3 Marketing educacional 

Dada a crescente utilização por parte das instituições de ensino dos resultados dos 

exames como recurso de divulgação frente o mercado, apresenta-se aqui uma breve 

abordagem sobre o tema marketing, especificamente aplicado à área educacional. 

 

Marketing educacional é o tratamento dado ao marketing para o contexto dos 

serviços educacionais conforme o entendimento de Perfeito, Becker, Silveira e 

Fornoni (2010). Souza(2015) relata que vários autores salientam que a concepção 

de marketing é frequentemente confundida com a ideia de propaganda ou venda, e 

ainda ressalta que há entre os educadores defensores de que os valores e técnicas 

educacionais são contrários aos princípios adotados pela administração de 

empresas (Souza, 2015, p.17). 

 

As instituições de ensino recebem forte influência do mercado em função do advento 

da globalização e da nova ordem mundial. Tal análise é proposta por Facó (2005), 

quando recomenda que as instituições de ensino começassem a se atualizar por 

necessidade imediata de sobrevivência no cenário da competição desenfreada e por 

um mercado que impunha a esse universo, até então intocado, uma nova relação 

com seu público, agora entendido como “cliente”. 

 

Cobra e Braga (2004, p. 31), sinalizam que a diferenciação passou a ser palavra de 

ordem no Marketing Educacional e ainda ressaltam essa posição ao afirmarem que 

“Ser única ou ser líder em determinado segmento ou posicionamento é vital para a 

sobrevivência da pequena e média IES, neste momento de crise no setor”. 

 

Kotler e Fox (1994) já alertavam para a necessidade de que as instituições 

educacionais deveriam entender e adaptar-se às mudanças ambientais, visto que 
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algumas delas tendem a ser insensíveis, ignorando as alterações ao longo dos 

tempos. Complementam que o desempenho de uma instituição depende do grau de 

alinhamento entre as oportunidades ambientais, objetivos, estratégias de marketing, 

estrutura da organização e sistemas administrativos. 

 

Uma nova análise proveniente de Kotler e Keller (2006) prevê que o processo de 

planejamento de marketing consiste em analisar oportunidades de marketing, 

selecionar os mercados alvos, projetar as estratégias de marketing desenvolver seus 

programas e gerenciar o esforço de marketing. 

 

Kotler (1994) argumenta que, para uma IES sobressair no mercado, é necessária a 

implantação da chamada “orientação de marketing”, com o objetivo de “determinar 

as necessidades e os desejos de mercados-alvo e satisfazê-los através do projeto, 

comunicação, fixação de preço bem como a entrega de programas e serviços 

apropriados e competitivamente viáveis” (Kotler,1994, p.27). 

 

Cobra (2004) já alertavaque “nos últimos seis anos, o marketing no setor 

educacional deixou de ser um elemento secundário e até desnecessário, na opinião 

de muitos dirigentes do setor, para se tornar uma preocupação essencial no 

conjunto da gestão educacional” (Cobra, 2004, p.7). 

 

Souza (2015) menciona as proposições de Colombo (2005) que destaca que os 

clientes dos serviços educacionais não se resumem aos alunos, mas podem 

também ser pais ou empresas. Esses autores contribuem com o entendimento de 

que a entrega dos serviços educacionais deve vincular-se não só ao atendimento do 

estudante, mas também da instituição de ensino, do corpo docente e das empresas, 

fazendo com que o marketing educacional considere, em suas ações, uma rede 

mais ampla de agentes envolvidos no processo, além dos estudantes.  

 

Silva (2009) reforça a importância da relação entre o marketing e o ambiente 

educacional, analisando que o administrador de uma Instituição de Ensino, diante 

das transformações, deve entender que o marketing é um caminho novo para a 

sobrevivência na área educacional, e ressalta que o profissional de educação deve 
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entender o que é marketing, tanto quanto um profissional de marketing deve 

compreender o que é educação. 

 

Brito (2008, p.847) lamenta em seu trabalho que algumas ações ligadas ao 

marketing educacional se limitem a comparações e rankings, que são de grande 

gosto popular e propagandístico. Critica ainda que “A mídia pode elaborar 

ranqueamentos, pois os resultados são públicos, embora nada contribuam para que 

as IES melhorem, embora exista a crença disseminada de que ocorrem mudanças 

quando da divulgação.” 

 

Gimenes (2009) reforça esse entendimento apresentando o diagnóstico de sua 

pesquisa quanto à utilização do resultado como recurso de marketing.  

Muitas das críticas feitas ao ENADE por docentes e discentes são comuns, 
como a questão do ranqueamento e sua utilização como marketing, a 
objetividade da prova, a utilização posterior dos dados gerados com essa 
avaliação. Gimenes (2009, p.898). 

 

No entanto são significativas as considerações em favor do uso dos resultados do 

desempenho no ENADE não somente como indicador comparativo de desempenho 

como o próprio texto do INEP propõe:  

Os dados apresentados possibilitam comparações, entre outras, de IES que 
compartilham a mesma organização acadêmica, a mesma categoria 
administrativa, a mesma região e a mesma Unidade da Federação, 
traduzindo-se em subsídios fundamentais para a análise e avaliação das 
políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão (Portal INEP, 2015). 

Como insumo para campanhas do marketing educacional, como ponderam 

Scaglione & Costa (2011, p. 9), “Uma avaliação favorável gera mais publicidade, 

melhor reputação e maior possibilidade de financiamento governamental”. Tal 

ponderação sinaliza a razão de tanto empenho das instituições de ensino em obter 

resultados que lhes permitam obter tanto a situação de destaque no ambiente 

mercadológico, quanto também recursos necessários à operacionalização de suas 

atividades. 

Silva (2009) enumera os aspectos a serem utilizados como estratégias, ou mesmo 

que podem servir de atenção para que as Instituições melhorem e atraiam um 

cenário diferenciado e, entre eles, o primeiro listado refere-se a avaliações como o 
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ENADE, argumentando que seu resultado pode representar um ponto forte para a 

propaganda e construção da imagem. Conclui seus argumentos apresentando suas 

potencialidades como sendo “a persuasão que enaltece a imagem e as provas 

geralmente são neutras, algumas escolas reproduzem o próprio resultado recebido 

como arma e a competição se torna sadia, pois os méritos são justos e não há 

trapaça” (Silva, 2009, p.52). 

Sobrinho (2008) argumenta que não parece restarem dúvidas de que os conceitos 

derivados do ENADE, em especial o IGC, tornaram-se importantes instrumentos de 

marketing no setor do ensino superior. 

Em outra análise, Silva (2009) direciona o foco do planejamento de Marketing para a 

figura do docente, argumentando que as Instituições podem obter o máximo de suas 

estratégias caso as mesmas estruturem o plano de ação de maneira integrada com 

o próprio corpo docente. Ressalta ainda que “Valorizar o professor, deixar que o 

mesmo possa ser um canal de divulgação da Instituição é uma grande arma, logo 

que o professor é a linha de frente, a pessoa responsável pela formação e o sucesso 

de muitos”. (Silva 2009, p.45). 

2.3 Avaliação de desempenho estudantil 

Entre os mecanismos de avaliação das instituições nesse ambiente cada vez mais 

competitivo destacam-se os processos avaliativos aplicados aos alunos, que 

supostamente refletem, em seus resultados, o desempenho da instituição. 

Pederneiras (2011, p.385) ressalta a argumentação de Ristoff (1999) quando propõe 

que “a cultura de avaliação pode ser entendida como um conjunto de valores 

acadêmicos, atitudes e formas coletivas resultantes das funções existentes na 

universidade”.Observa-se que há multiplicidade de vertentes a ser considerada na 

composição da cultura de avaliação, não sendo,portanto,suficientes os esforços em 

uma direção unitária. 

Para o ensino superior, o processo de avaliação iniciou-se em 1995, com a criação 

do Exame Nacional de Cursos (ENC), popularmente chamado de Provão, que era 

aplicado a todos os estudantes concluintes de áreas de conhecimento predefinidas 

(Verhine, Dantas,& Soares, 2006). O ENC tinha como objetivo classificar os 



36 
 

diferentes cursos de graduação de acordo com o desempenho dos seus respectivos 

alunos, assim como detectar eventuais falhas na sua formação, levando em conta os 

princípios expressos nas diretrizes curriculares.  

 

Primi (2006) comenta que o sistema de avaliação passou por uma discussão e 

revisão, de forma a surgir, em 2003, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), que inclui uma abordagem diferente para o exame de cursos, 

denominado Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), na 

tentativa de superar as limitações do ENC (Limana & Brito, 2006; Polidori, Marinho-

Araujo, & Barreyro, 2006). 

Assim, para ensino superior, tem-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), criado pela Lei nº. 10.861 (BRASIL, 2004) e em seguida 

regulamentado pela Portaria Ministerial nº. 2.051 (BRASIL, 2004). Sua estrutura se 

baseia em três pilares fundamentais de avaliação: Avaliação Institucional 

(AVALIES); Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); Avaliação do Desempenho 

dos Estudantes (ENADE) 

Pederneiras (2011), em seu estudo sobre o ENADE na visão de líderes formais,ou 

seja, aqueles que de fato exercem funções para as quais a liderança é pré-requisito, 

cita Trigueiro (1995), que propõe que a abrangência das técnicas avaliativas leva em 

consideração o conjunto de processos psicológicos e sociais que perpassam a 

instituição no âmbito acadêmico ou administrativo. 

Pederneiras (2011, p.385) também argumenta, com enfoque na utilidade do 

processo avaliativo das instituições de ensino, que “a avaliação institucional em 

instituições de ensino nos leva à ação de erigir informações sobre a realidade da 

instituição, a fim de utilizá-las para tomada de decisões na busca da excelência da 

atividade-fim. ” 

Meneses e Santos (2002) definem a expressão “avaliação educacional” como sendo 

avaliação de sistemas de ensino, das instituições escolares e/ou do rendimento dos 

estudantes, levando em conta as necessidades e ritmos de aprendizagem de cada 

um. Relatam também que a avaliação educacional pode ser aplicada a um programa 
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ou a um curso de formação, por exemplo, para determinar os resultados obtidos, 

assim como a qualidade e a eficácia dos métodos adotados. 

Ainda Grégoire (2000) salienta que a maioria dos textos consultados para 

procedimentos de observação e avaliação (assesment), inspirados pelas próprias 

ciências cognitivas, dedica-se muito mais à avaliação prognóstica ou diagnóstica do 

que à avaliação formativa: “Vê-se, pois, todo o problema a ser enfrentado pela 

formação dos professores quando se tratar de propor-lhes alvos novos para 

avaliação formativa, alvos emprestados de um domínio ainda emergente como é o 

das ciências cognitivas” (Grégoire,2000, p.165). 

 

2.3.1 ENADE 

 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é uma avaliação 

realizada a cada três anos, por curso, e que tem como objetivo mensurar o 

desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos 

nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, e as habilidades e 

competências em sua formação assim como temas de conhecimentos gerais (INEP, 

2015). 

O ENADE, como componente curricular obrigatório, é aplicado periodicamente aos 

discentes dos cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso, 

avaliando assim alunos ingressantes e concluintes. O exame tem periodicidade 

anual, sendo dividido em áreas que se repetem a cada três anos. Os estudantes são 

submetidos a uma prova única, composta de 40 questões, sendo 10 questões 

relativas a conhecimentos gerais e 30 relacionadas a temas específicos da área de 

formação do aluno. Ambas contêm questões discursivas e de múltipla escolha. 

Conforme o INEP (2015) os resultados do exame são divulgados por dois conceitos: 

Conceito ENADE e Conceito IDD (Indicador de Diferença entre o Desempenho 

Observado e Esperado). O Conceito ENADE é obtido pela média ponderada da nota 

padronizada dos concluintes em conhecimentos específicos, da nota padronizada 

dos ingressantes em conhecimentos específicos e da nota padronizada na parte de 

formação geral (concluintes e ingressantes). Atribui-se a estas, respectivamente, os 
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seguintes pesos: 60%, 15% e 25%. Assim, a parte referente ao conhecimento 

específico contribui com 75% da nota final do curso, enquanto que o geral contribui 

com 25%.  

Por sua vez, o Conceito IDD tem o propósito de apresentar às instituições 

informações comparativas de desempenhos de seus estudantes concluintes em 

relação aos resultados obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de 

seus estudantes ingressantes são semelhantes (INEP, 2010). Este conceito tem a 

função de mensurar o conhecimento agregado ao longo do curso. Ambos os 

conceitos são apresentados em escala de cinco categorias (1 a 5), sendo que 1 é o 

resultado mais baixo e 5 é o melhor. 

Viali (2007, p.249) argumenta que O ENADE é parte do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), que inclui “uma auto avaliação das 

instituições, uma avaliação externa do corpo docente e da infraestrutura e uma 

avaliação específica de cada curso de Graduação, realizada por avaliadores 

selecionados pelo Ministério da Educação (MEC)”. Viali também sustenta que 

ainda que o SINAES constitua um processo completo de avaliação, 
percebe-se que a maioria das IES e os meios de comunicação tendem a 
conceder maior destaque ao ENADE e ao Indicador de Diferença de 
Desempenho (IDD), ambos baseados no desempenho dos alunos. Tal 
percepção é confirmada por Ristoff e Giolo (2006), quando alegam que 
grande parte da sociedade, da imprensa e até mesmo os próprios alunos 
pensam que o SINAES se resume ao ENADE (Viali, 2007, p.249). 

Esta importância não encontra amparo somente nestas impressões, mas também 

são confirmadas pela análise apresentada no estudo de Barbosa, Freire e 

Crisóstomo (2011) a respeito da criação do Conceito Preliminar de Curso (CPC - 

Portaria Normativa nº 4/2008), em 2008, e do Índice Geral de Cursos da Instituição 

de Educação Superior (IGC -  Portaria Normativa nº 12/2008). O CPC é composto 

por:  

1. Conceito ENADE, com atribuição de 40%, aqui assevera-se a ênfase e 

destaque do indicador;  

2. Conceito IDD com 30%;  

3. Insumos atribuídos, 30% da nota final.  
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Polidori (2009), nesta análise, dispõe que o CPC tem sua composição enviesada, 

dado que 90% de seu conteúdo é formado por informações oriundas da avaliação de 

desempenho dos alunos, 70% do ENADE e IDD, e os 30% referentes aos insumos, 

que são informações relacionados à infraestrutura e instalações físicas e recursos 

didáticos provenientes de questionários respondidos pelos alunos submetidos ao 

ENADE. Desta forma, o CPC e o IGC estão fortemente influenciados por 

informações de um único dos três pilares previstos como essenciais pelo SINAES, a 

saber, a avaliação do desempenho dos estudantes. 

2.3.2 Influência do perfil de atuação do indivíduo docente no desempenho das 

instituições de ensino. 

O aluno, personagem caracterizado como de vital importância no contexto do 

processo de avaliação da instituição de ensino, até então tem requerido um segundo 

agente neste processo de aprendizado e este com papel efetivo de ensino, a saber, 

o professor. 

 

Hunt (2009) define esta efetividade docente como o conjunto de características, 

competências e condutas dos professores, em todos os níveis educativos, que leva 

os alunos a obterem melhores resultados e inclui objetivos específicos de 

aprendizagem mais amplos, como a capacidade para resolver problemas, pensar 

criticamente, trabalhar de forma colaborativa e se tornarem cidadãos efetivos. 

 

Rodrigues (2012) lembra que, ao apresentar sua pragmática da avaliação, 

Perrenoud (1999, p. 53) coloca que "assim que informada à direção das escolas ou 

às instâncias responsáveis pelo sistema, a avaliação dos alunos permite, 

indiretamente, uma avaliação do estabelecimento ou dos professores". Nessa 

perspectiva, que constitui uma tendência de avaliação docente, seria possível avaliar 

e comparar o impacto ou a efetividade da atuação dos professores por meio da 

avaliação dos alunos. Argumenta também que a avaliação externa nada mais é do 

que uma avaliação e, portanto, também sofre a influência relativa aos contextos em 

que é realizada, tais como a intervenção do professor e da direção, tanto a favor 

como contra, e o nível de comprometimento dos alunos, sem mencionar que por 

muitos é vista como um mero recurso de classificação de instituições de ensino, o 

que remete novamente o processo ou critérios de avaliação do ENADE. 
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Libâneo (2003) argumenta que não é suficiente ao professor contentar-se com o 

desenvolvimento de saberes e competência para o bom desempenho nas aulas, 

sugerindo que o mesmo enxergue mais longe no sentido de tomar consciência das 

intenções do sistema escolar na conformação de professores e alunos. 

 

Maceno (2012), em sua pesquisa, identificou que as poucas alterações que foram 

percebidas no trabalho docente a partir do ENEM, avaliação do ensino médio,  

equivalente ao ENADE,  parecem ser direcionadas ao cunho metodológico, de tal 

forma que a prática de uso de questões do exame em suas avaliações cotidianas 

ocorrem com pelo menos três propósitos: “a exemplificação, o treinamento ou a 

motivação dos estudantes para abordar um assunto novo e a título de curiosidade, 

de modo que as concepções de ensino e de avaliação permanecem arraigadas” 

(Maceno, 2012, p.7) 

 

Sicca (2006, p. 141) lembra a postulação prévia proposta por Hashweh (2006, p. 

422) que enfatiza que os professores procuram fazer mudanças quando percebem 

discrepâncias entre seus objetivos e ideais frente à prática: “O professor persegue: a 

integridade da disciplina; a aprendizagem dos estudantes; algumas considerações 

sobre sociedade, política, comunidade e instituição; e, sua própria identidade de 

professor”. Complementa que há dificuldade do professor em alterar sua prática 

quando não está consciente do seu conhecimento prévio, porque adota atividades e 

procedimentos automáticos. Finalizando o seu raciocínio, comenta que os 

professores devem estar pessoalmente motivados para desenvolver suas ideias e 

práticas, o que reforça a ideia de que sua atuação assume papel decisivo na 

mudança de estratégias em busca dos resultados. 

 

Grégoire (2000) ressalta a importância de entendimento das ações a serem 

definidas em função de resultados adversos. Argumenta que  

situar os objetos de regulagem, de ajuste ou regulação, numa pedagogia com 
percursos ainda inéditos, inspirada nas mais recentes terias de aprendizagem 
é uma coisa. A outra é saber para que indícios visíveis olhar, sobre quais 
segmentos da informação fundamentar uma decisão ou ainda para onde 
direcionar a atenção. (Grégoire, 2000, p.164) 
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Considerando-se a escola como o espaço onde acontece a intervenção pedagógica 

e o professor mediador da formação do aluno, percebe-se a necessidade de se 

estabelecer um diálogo entre esses segmentos, objetivando adequar o 

conhecimento difundido no contexto escolar às práticas sociais.  

Oliveira (2013) lembra que o professor deve atuar comprometido com essa difusão 

do conhecimento, mas sempre voltado à pesquisa, socializando suas buscas e 

experiências durante a prática educativa, para a melhoria da qualidade de ensino. 

Na realidade, o professor deveria ser consciente de como é importante sua atuação 

na formação de pensadores, considerando que o programa curricular 

preestabelecido pela escola tem o propósito de preparar o aluno para ingressar no 

mercado de trabalho. Nessa perspectiva, ensinar bem não significa repassar os 

conteúdos, mas levar o aluno a pensar e criticar, dando-lhe a oportunidade de 

replicar este conteúdo em práticas profissionais.  

Percebe-se que o professor tem a responsabilidade de preparar o aluno para se 

tornar um cidadão ativo dentro da sociedade, apto a questionar, debater e romper 

paradigmas. Neste contexto Cury (2003, p.127) afirma que “a exposição interrogada 

gera a dúvida, a dúvida gera o estresse positivo, e este estresse abre as janelas da 

inteligência. Assim formamos pensadores, e não repetidores de informações”. 

Observa-se ainda que se trata de uma questão necessária ao entendimento por 

parte de professores e alunos, pois são os principais atores deste processo, visando 

a melhoria de desempenho. 

2.4 Correntes do pensamento acadêmico 

Com o entendimento que o docente tem um papel crucial junto ao aluno no processo 

de preparação para um desempenho satisfatório nos processos avaliativos que 

refletem o desempenho das instituições, algumas correntes de ensino das quais 

derivam as diversas técnicas de atuação se apresentam à disposição do docente na 

composição do seu perfil de atuação. Ao longo dos anos, diversas correntes de 

pensamento se desenvolveram criando perfis de atuação bem característicos para 

os profissionais de ensino. Alguns profissionais, até de forma inconsciente, adotam 

determinado estilo de atuação baseados em suas experiências, exemplos de outros 
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docentes e até mesmo de seus mestres na trajetória escolar. Neste sentido faz-se 

necessária a análise das principais correntes de ensino que, neste estudo, serão 

agrupadas em três grandes grupos,a saber: O Tecnicismo, o Construtivismo e os 

processos caracterizados pelas competências não cognitivas ou Sócio emocionais. 

2.4.1 Tecnicismo 

 

Existe uma razão, segundo Matui (1995) que, passando pelo mercantilismo e pelo 

liberalismo, norteou a formação do capitalismo no mundo. Essa razão, intitulada 

razão instrumental, é caracterizada pela dominação e exploração da natureza e dos 

seres humanos. Observa-se nesta definição, proveniente dos estudos de Matui 

(1995), uma contraposição ao modelo tecnicista: 

Também conhecida como técnico-científica, essa razão se fortaleceu com o 
positivismo e fez das ciências e das técnicas não um meio de libertação dos 
seres humanos, mas instrumento de intimidação, medo e desespero. É o 
tecnicismo.  A razão técnica, por atingir a essência dos fatos científicos, está 
acima da política e dos partidos e por isso o tecnicismo se considera puro e 
neutro politicamente. Baseado na razão instrumental, objetiva a eficiência a 
qualquer custo, mas sob a fachada da eficiência, pretende perpetuar sua 
ação. (Matui, 1995, p. 8). 

A escola tecnicista nasceu e se fortaleceu na ausência da chamada escola nova, 

que foi se afastando do cenário pedagógico pelo próprio fracasso. Matui (2008) 

segue sintetizando, com o argumento de que esta escola tecnicista é fruto do 

positivismo e do tecnicismo, associando-a à imagem da razão instrumental e à 

versão moderna da escola tradicionalista. Ainda comenta que essa escola é 

essencialista e conservadora, defendendo que a mudança social não faz parte dos 

seus propósitos. Defende que, para o tecnicismo aplicado à educação, a essência 

das coisas é alcançada pela razão técnico científica. Assim o que vale é a decisão 

técnica dos que sabem (alunos e professores). A crítica se torna mais intensa com a 

alegação de que, na medida em que é tecnicista, é burocrática e antidemocrática.  

O seu compromisso é com a eficiência, econômica sobretudo, e não com os 
alunos, principalmente das classes populares. Vê o aluno como o 
depositário passivo dos conhecimentos, que devem ser acumulados na 
mente mediante associações (Matui 1995, p.8). 
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O tecnicismo com aplicabilidade pedagógica tem sua oficialização, no Brasil, no final 

da década de 1960, no contexto da consolidação da fase monopolista do 

desenvolvimento capitalista, como uma das soluções para a baixa produtividade do 

sistema escolar (altos índices de evasão e repetência) que comprometiam a 

segurança do desenvolvimento econômico. Kuenzer e Machado (1982, p. 30) 

descrevem que “por ocasião do golpe militar de 1964, precursor da valorização dos 

processos de industrialização e de desenvolvimento econômico, a necessidade de 

formação de mão-de-obra para atender a esse novo modelo era premente”. 

Contemporâneo de Kuenzer e Machado, Mello (1982) comentou que a origem do 

tecnicismo na educação provém da necessidade então emergente de qualificação 

dos trabalhadores que acompanhasse a racionalização dos processos produtivos 

fabris a partir do desenvolvimento da Teoria Geral da Administração de Frederick W 

Taylor. Melo (1982) define o tecnicismo como a representação da tecnologia 

educacional como sendo 

representativa da racionalização do sistema de ensino em todas as suas 
formas e níveis, tendo em vista sua eficiência, medida por critérios internos 
de economia e recursos escassos e sua eficiência, medida pela adequação 
de seu produto às necessidades do modelo de desenvolvimento vigente. Ou 
seja, significa a absorção, pela educação, da ideologia empresarial (Mello, 
1982, p. 45). 

Saviani (2008, p. 383), relata que a educação, nesse período, era “concebida como 

um subsistema cujo funcionamento eficaz é essencial ao equilíbrio do sistema social 

de que faz parte”. A educação se propunha a formar indivíduos aptos a contribuírem 

para o aumento da produtividade da sociedade. Neste sentido, o sistema de ensino 

incluía como fatores básicos de sua reorganização: 

• A operacionalização dos objetivos, com vistas à eficiência do processo 

educativo; 

• A ênfase na utilização de recursos audiovisuais no ensino e o 

desenvolvimento de componentes de instrução programada;  

• A avaliação som ativa e periódica (visando a verificar/mensurar o atingimento 

dos objetivos previamente elaborados); 

• A distinção o planejamento e a execução da atividade educativa, resultando 

na fragmentação do processo pedagógico; 
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• O planejamento e o controle do processo educativo pelos técnicos da 

educação ou especialistas, visando a garantia da produtividade do processo.  

Percebe-se que o elemento central da pedagogia tecnicista era a organização 

racional dos meios, tendo o planejamento como o centro do processo pedagógico, 

elaborado pelos especialistas. O professor e os alunos assumiam posições 

secundárias e a relação professor-aluno cedia o lugar prioritário para o 

relacionamento com a tecnologia. 

Mira (2009) relata que essa abordagem deu ênfase à reprodução do conhecimento, 

valorizando o treinamento e a repetição para garantir a assimilação dos conteúdos. 

“O problema da educação era, fundamentalmente, um problema de método: a 

suposta neutralidade científica implica em não se questionar as relações entre 

educação e sociedade; não há espaço para a contradição” (Mira, 2009, p. 2). 

Freire (1999), contrapondo-se ao tecnicismo, defende não ser admissível a 

educação como método ou técnica neutra, mas como um ato político. Sustenta uma 

crítica radical à visão conteúdista e transmissiva, sem contextualização e criticidade, 

em que o povo é apenas receptor de conhecimentos historicamente acumulados. 

2.4.2 Construtivismo 

 

O termo construtivismo foi introduzido, segundo relato de Castañon, (2009, p.20) 

através do desenvolvimento de seus estudos intitulados epistemologia genética no 

século XX. Esta epistemologia genética, em síntese, tratou-se de uma tentativa de 

Piaget de abordar cientificamente algumas questões da teoria do conhecimento por 

meio da investigação dos genes das estruturas cognitivas do sujeito, problema 

central de sua obra Logique et connassance scientifique, de 1967. Baseado nestes 

estudos Piaget postula o raciocino construtivista em que a construção do 

conhecimento exige uma interação necessária ente o sujeito que conhece e o objeto 

que é conhecido. 

 
Demonstra ainda o raciocínio de Piaget quando afirma que 
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É o sujeito que, ativo e a partir da ação, constrói suas representações de 
mundo interagindo com o objeto do conhecimento de forma que além das 
representações dos objetos, nós também construímos próprias estruturas da 
mente através das quais posteriormente construiremos as representações 
dos objetos (Castañon, 2009, p.20). 

Matui (1995) confirma a origem do construtivismo como sendo da epistemologia 

genética de Jean Piaget e que tal termo tem sido redefinido de forma enriquecedora 

em virtude dos trabalhos de estudiosos europeus de orientação dialética. Em seus 

estudos, define o construtivismo como sendo “um sistema de epistemologia que 

fundamenta a construção da mente e do conhecimento sobre bases anteriores, num 

processo extremamente dinâmico e reversível de equilibração majorante” 

(Matui,1995, p.32). 

De forma mais incisiva, Matui, afirma: “O construtivismo é Interacionalista”. Em 

seguida reflete sobre a definição: 

O construtivismo é uma teoria do conhecimento que engloba numa só 
estrutura os dois polos, o sujeito histórico e objeto cultural, em interação 
recíproca, ultrapassando dialeticamente e sem cessar as construções já 
acabadas para satisfazer as lacunas ou carências (necessidades). (Matui, 
1995, p. 46). 
 

Moraes (2008) defende a definição de Carretero (1993) sobre o construtivismo como 

sendo a teoria ou conjunto de teorias que sustentam a ideia de que o indivíduo não é 

um mero produto do meio, nem um simples resultado de suas disposições prévias, 

mas uma construção própria que vai se produzindo gradativamente como resultado 

da interação entre estes dois fatores. Em consequência, segundo a posição 

construtivista, o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas uma construção 

do ser humano. 

Becker (1998) conceitua o Construtivismo como sendo a ideia de que tudo requer 

ainda um processo de elaboração e que, de forma específica, o conhecimento não é 

conferido a outro, em nenhuma instância, como algo plenamente terminado: “Ele se 

constitui pela interação do Indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo 

humano, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e 

não por qualquer dotação prévia (Becker, 1998, p.88). 
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2.4.3 Competências não cognitivas ou Sócio emociona is 

 

Considerando-se todo processo de avaliação, competitividade e métodos a serem 

adotados como referência para uma satisfatória observação e entendimento da 

realidade no que tange ao perfil do profissional docente perante os desafios de 

desempenho, percebe-se que as teorias relacionadas à capacidade cognitiva são de 

vital contribuição. No entanto, estudos mais recentes têm apontado para a 

necessidade de observação de fatores nomeados como não cognitivos que 

influenciam o desempenho e supostamente necessitam de atenção por parte do 

docente, além de iniciar um processo de mudança estrutural nas metodologias das 

instituições como divulgado no site Porvir.org: 

A Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro anunciou na última 
semana a adesão de cinco novas escolas ao modelo de educação básica 
integrada à aprendizagem não cognitiva. As unidades de ensino se juntam ao 
Colégio Chico Anysio que desde 2012 já vem aplicando o modelo de forma 
experimental. A organização responsável pela implantação dessa nova 
modalidade de aprendizagem é o Instituto Ayrton Senna, que já desenvolve 
pesquisas relativas às habilidades não cognitivas, ou Sócio emocionais, há 
anos. (Porvir.org, 2013). 

Neste sentido se faz necessária a abordagem sobre as habilidades Sócio 

emocionais, objetivando compor o rol de referências para classificação dos perfis 

considerados mais usuais à análise de atuação dos docentes. 

Ressaltando a importância do tema, John (2008, p.118) analisa que de forma inédita 

até então seria possível entender o que acontece com os traços de personalidade, 

afirmando que “temos a chance de conectá-los às escolas, e as competências Sócio 

emocionais são atributos que não podemos subestimar”. 

Tais competências definidas como Sócio emocionais, de acordo com os estudos de 

Abed (2014), estimulam vários especialistas das mais diversas áreas, como 

economia, educação, neurociências e psicologia, a definir quais seriam as 

competências necessárias à estruturação dos pilares propostos no Relatório da 

Unesco (Delors, 2012), que sugere um sistema de ensino fundado em quatro pilares: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser, e aprender a conviver, bem 

como verificar se haveria outros grandes objetivos para o aprendizado. 
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O site intitulado “Educação para o século 21”, destaca uma pesquisa realizada pelo 

Instituo Ayrton Senna,que associado àOrganização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), contou com parceria com as secretarias 

estadual e municipal de educação do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, observa-se a 

valorização de estudos relacionados a este tipo de competência, conforme transcrito 

a seguir: 

Como revelam pesquisas científicas nas áreas de psicologia e economia da 
educação, habilidades Sócio emocionais são tão importantes quanto as 
cognitivas (avaliadas por testes de inteligência e conhecimento acadêmico) 
para a obtenção de bons resultados na escola, e tão ou mais importantes que 
elas para o sucesso no trabalho e na vida. Por essa razão, formuladores de 
políticas públicas vêm demonstrando interesse crescente em incorporar 
ferramentas para a sua avaliação aos esquemas tradicionais de 
monitoramento escolar (Porvir.org, 2013). 

Neste sentido, a Abed (2014) relata a elaboração de estudos que investigaram a 

relação entre desenvolvimento sócio emocional e desenvolvimento cognitivo, bem 

como a ligação existente entre os diversos contextos de aprendizagem (escola, 

família, comunidade, ambiente de trabalho etc.) e com diversos indicadores de bem-

estar ao longo da vida (renda, saúde e segurança, entre outras). 

Lourenço (2004) salienta a importância da possível compreensão racional de 

condições de vida social. Considera em seus estudos comparativos sobre sistemas 

de ensino fatores de cultura, materiais e simbólicos, interligados entre si. A respeito 

de seus estudos comparativos, complementa: 

Os estudos comparativos salientam também que não bastará a transmissão 
do acervo cultural, de geração em geração, mas a revisão constante das 
expressões deste legado, a fim de que a existência social possa atender a 
novas situações e contingências (Lourenço, 2004, p. 19). 

Lee Wing On (2012) afirma que as competências e habilidades elencadas nesses 

tipos de pesquisas estão intimamente conectadas com as chamadas soft skills 

(habilidades maleáveis, em livre tradução), que compreendem um conjunto de 

características sociais, reguladoras e comportamentais (Heffron, 1997; Heckman & 

Kaultz, 2012). Reforça ainda a importância destas competências em relação ao 

capital social, conforme texto traduzido na sequência: 

 Notavelmente, boa parte do capital social inclui os “soft skills” e “habilidades 
do século 21", que cobrem amplamente o pensamento crítico, criativo e 
inventivo; habilidades de informação, interativos e de comunicação; literacia 
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cívica, a consciência global e as competências interculturais (Lee Wing On, 
2012, abstract – tradução livre)1. 
 

Abed (2014) argumenta que esta análise não implica em deixar de lado o grupo de 

competências conhecidas como cognitivas (interpretar, refletir, pensar 

abstratamente, generalizar aprendizados), visto que tais competências estão 

relacionadas estreitamente com as Sócio emocionais. Salienta de forma 

complementar que “pesquisas revelam que alunos que têm competências Sócio 

emocionais mais desenvolvidas apresentam maior facilidade de aprender os 

conteúdos acadêmicos” (Abed, 2014, p.2) 

Uma contribuição significativa neste sentido provém de Veiga (2011) quando propõe 

que são várias as maneiras como os aspectos Sócio emocionais influenciam na 

motivação dos alunos para a aprendizagem. Relata que o fato é, por si mesmo, 

complexo, implicando num trabalho em equipe e que envolva a comunidade. Prevê 

que a educação contribua com o desenvolvimento de um cidadão ao mostrar que, 

no mundo, existem as diferenças sociais e levar o aluno a utilizar melhor os seus 

talentos, motivando-o a aprender de forma contextualizada e prazerosa. 

Gomes & Golino (2012) mencionam que nas discussões resumidas por Yves 

Leterme, secretário-geral delegado da OCDE, os países reconheceram as 

habilidades não cognitivas como um conjunto de características importantes e que 

devem ser estimuladas, uma vez que elas impactam o sucesso escolar e o sucesso 

na vida futura dos alunos.  

A leitura dos líderes é que o debate é novo em todo o mundo e que ainda há 
muito a ser descoberto, mas que já se sabe que tais habilidades devem ser 
estimuladas já a partir da primeira infância, que os professores devem 
receber uma formação para trabalharem com o tema e que o esforço deve 
envolver diferentes fatores – governos, escolas, famílias e alunos (Gomes & 
Golino, 2012, p. 454). 

O tema assume importância estratégica no ambiente educacional brasileiro 

conforme evidenciam as ações mais recentes do MEC. A Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulgou em 2014 o 

                                            
1Do original: Notably, much of social capital includes the 'soft skills' and '21st century skills', which 
broadly cover critical, creative and inventive thinking; information, interactive and communication skills; 
civic literacy, global awareness and cross-cultural skills. 
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resultado final do edital nº 44/2014, referente à seleção de projetos para o Programa 

de Apoio à Formação de Profissionais no Campo das Competências Sócio 

emocionais, realizado em parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS). Na Tabela 3 

observa-se a síntese dos trabalhos selecionados no programa. 

 

 

 

 

Tabela 3 
Resultado Edital CAPES 44/2014 

 

Fonte: http://www.capes.gov.br 

Na ocasião foram selecionados dez projetos em rede de pesquisa e de inovação que 

permitam a criação de estratégias para o desenvolvimento de competências Sócio 

emocionais aliadas a temas da educação. 
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Avaliando os principais projetos relacionados às competências Sócio emocionais 

que pressupõem uma avaliação de competências não cognitivas, identifica-se a 

ocorrência dos relatos sobre o desenvolvimento Sócio emocional para o aprendizado 

admitindo a importância da escola que "contribui para o desenvolvimento de 

atributos Sócio emocionais associados ao sucesso” (Santos & Primi, 2014, p.15).  

Santos e Primi (2014), ao descrever a forma prática e usual de avaliar as 

competências não cognitivas, relatam ainda que 

Nas últimas décadas, manifestou-se entre os psicólogos um consenso de que 
a maneira mais eficaz de analisar a personalidade humana consiste em 
observá-la em cinco dimensões, conhecidas como os Cinco Grandes Fatores: 
Abertura a Novas Experiências, Extroversão, Amabilidade, Conscienciosidade 
e Estabilidade Emocional. Os Big Five são construtos latentes obtidos por 
análise fatorial realizada sobre respostas de amplos questionários com 
perguntas diversificadas sobre comportamentos representativos de todas as 
características de personalidade que um indivíduo poderia ter. (Santos 
&Primi, 2014, p. 17) 

Abed (2014) em seu estudo também cita a contemporânea definição de Santos e 

Primi (2014) do termo Big Five argumentando ainda que tais questionários, quando 

aplicados a pessoas de diferentes culturas e em diferentes momentos cronológicos, 

têm a mesma estrutura fatorial latente, originando a hipótese de que traços de 

personalidade dos seres humanos se agrupariam em torno dos cinco domínios que 

compõem a teoria associada às competências sócio emocionais representadas no 

questionário intitulado Big Five, descrito a seguir.  

2.4.3.1Os 5 domínios do BIG FIVE 

Experiências desenvolvidas por pesquisadores utilizam escalas e testes para medir 

aspectos particulares da personalidade e enquadrá-los em ao menos um dos 

domínios dos Big Five. O esquema proposto por John e Srivastava (1999)0, citado 

por Abed (2014), para enquadrar os domínios capturados por escalas e testes 

relacionados aos cinco grandes grupos dos Big Five pode ser descrito da seguinte 

forma: 

Abertura a novas experiências:  tendência a ser aberto a novas experiências 
estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto a novas experiências 
caracteriza-se como imaginativo, artístico, excitável, curioso, não 
convencional e com amplos interesses. 
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Consciência: tendência a ser organizado, esforçado e responsável. O 
indivíduo consciente é caracterizado como eficiente, organizado, autônomo, 
disciplinado, não impulsivo e orientado para seus objetivos. 

Extroversão: direcionamento de interesses e energia em direção ao mundo 
externo e pessoas e coisas (ao invés do mundo interno da experiência 
subjetiva). O indivíduo extrovertido é caracterizado como amigável, sociável, 
autoconfiante, energético, aventureiro e entusiasmado. 

Amabilidade: tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. O indivíduo 
amável ou cooperativo se caracteriza como tolerante, altruísta, modesto, 
simpático, não teimoso e objetivo (direto quando se dirige a alguém). 

Estabilidade Emocional: caracterizado pela previsibilidade e consistência de 
reações emocionais, sem mudanças bruscas de humor. Em sua carga 
inversa, o indivíduo emocionalmente instável é caracterizado como 
preocupado, irritadiço, introspectivo, impulsivo e não-autoconfiante. (Abed, 
2014) 

Santos & Primi (2014) detalham o esquema originalmente proposto por John e 

Srivastava (1999) no intuito de caracterizar os domínios obtidos através das escalas 

e testes nos cinco grandes grupos dos Big Five, na Tabela4. 

Tabela 4 
Domínios do Big Five e relações com competências Sócio emocionais 
 

Atributo (Big 
Five) 

Descrição no dicionário 
da APA 

Facetas  Atributos 
relacionados 

Atributos de 
temperamento  

Abertura a 
experiências 
(incorpora 
intelecto) 

Tendência a ser aberto a 
novas experiências 
estéticas, culturais e 
intelectuais. 

- Fantasia (imaginativo) - 
Estética (artístico) - 
Sensibilidade (excitável) - 
Ações (interesses amplos) 
- Ideias (curioso) - Valores 
(não convencional) 

 - Prazer em 
atividades de baixa 
intensidade - 
Curiosidade - 
Sensibilidade 
sensitiva 

Consciência Tendência a ser 
organizado, esforçado e 
responsável. 

- Competência (eficiente) - 
Ordem (organizado) - 
Autonomia (não espera 
ajuda) - Batalha por 
objetivos - Disciplina (não 
preguiçoso) - Deliberação 
(não impulsivo) 

- Firmeza de 
caráter - 
Perseverança - 
Postergar 
recompensa - 
Controle de 
impulsos - 
Planejar e 
batalhar por 
objetivos - 
Ambição - Ética no 
trabalho 

- Atenção - 
Concentração - 
Empenho em 
controlar atitudes - 
Controle de 
impulsos/ 
postergação de 
recompensas - 
Persistência - 
Atividade** 

Extroversão Extroversão Orientação de 
interesses e energia em 
direção ao mundo externo 
e pessoas e coisas (ao 
invés do mundo interno da 
experiência subjetiva). -  

Acolhimento (amigável) - 
Agregador (sociável) - 
Afirmação (autoconfiante) 
- Atividade (energético) - 
Procurar excitação 
(aventureiro) - Emoções 
positivas (entusiasmado) - 
Dominância social - 
Vitalidade social - 
Timidez** - Atividade** - 
Emotividade positiva - 
Sociabilidade/ afiliação - 
Busca de sensações 

 Dominância social - 
Vitalidade social - 
Timidez** - 
Atividade** - 
Emotividade 
positiva - 
Sociabilidade/ 
afiliação - Busca de 
sensações 
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Cooperatividade Tendência a agir de modo 
cooperativo e não 
egoisticamente. 

- Confiança no próximo 
(tolerante) - Objetividade 
(direto quando se dirige a 
alguém) - Altruísmo - 
Obedecer (não teimoso) - 
Modéstia - Docilidade 
(simpático) 

Empatia - Olhar 
diferentes ângulos 
dos problemas - 
Cooperação – 
Competitividade 

- Irritabilidade** - 
Agressividade - Boa 
vontade, 
disponibilidade 

Estabilidade 
emocional 
(neuroticismo) 

Previsibilidade e 
consistência de reações 
emocionais, sem 
mudanças bruscas de 
humor 

Ansiedade (preocupado) - 
Hostilidade (irritadiço) - 
Depressão - Introspecção 
(tímido) - Impulsividade - 
Vulnerabilidade a estresse 
(não autoconfiante) - 
Otimismo – 
Psicopatologias 

- Lócus de 
controle - 
Autoestima - Auto 
eficácia 

- Medo 
(amedrontamento) / 
inibição 
comportamental - 
Timidez** - 
Irritabilidade** - 
Frustração - 
Tristeza - 
Dificuldade de se 
acalmar 

Fonte: Santos, D. & Primi, R. (2014). Desenvolvimento Sócio emocional e Aprendizado Escolar: Uma 
Proposta de Mensuração Para Apoiar Políticas Públicas. (p. 17) São Paulo: Instituto Ayrton Senna. 

A Tabela 4apresenta detalhes relacionados a cada uma das 5 dimensões do Big 

Five. Dado o volume de informações que envolvem a análise sócio emocional, torna-

se relevante considerar esta corrente de pensamento nas análises de atuação do 

docente propostas por este trabalho. 

2.4.4 Outras linhas de pensamento 

O rol de opções de linhas de pensamento sejam elas pedagógicas, andragógicas, ou 

de treinamento empresariais é vasto, podendo ser direcionado para o histórico de 

linhas mais tradicionalistas conforme resume Saviani (2008). 

A história apresenta esta evolução desde a pedagogia de Platão e a pedagogia 

cristã, passando pelas pedagogias dos humanistas e pela pedagogia da natureza, 

na qual se inclui Comênio (Suchodolski, 1978).  

A lista de contribuições neste processo evolutivo conta com a pedagogia idealista de 

Kant, Fichte e Hegel (1978), o humanismo racionalista, que se difundiu 

especialmente em consequência da Revolução Francesa, a teoria da evolução e a 

sistematização de Herbart-Ziller. 

Passando pelas correntes renovadoras, desde seus precursores como Rousseau e, 

de alguma forma, também Pestalozzi e Froebel (Suchodolski), por Kierkegaard, 

Stirner, Nietzsche e Bergson (Suchodolski) chega-se ao movimento da Escola Nova, 

às pedagogias não diretivas (Snyders, 1978) e à pedagogia institucional (Lobrot, 

Oury) conforme citava Libâneo (1989). 
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Essa variedade de linhas de pensamento pode contar com a predileção de alguns 

estudiosos do assunto, no entanto buscando atingir os objetivos pré-estabelecidos 

para esta pesquisa, os parâmetros da discussão ficarão restritos às tendências 

pedagógicas tecnicistas, construtivistas e Sócio emocionais. Isto ocorre dado o 

entendimento de que essas teorias são abrangentes e reúnem características 

derivadas e ou equivalentes às demais no atendimento aos objetivos propostos. Tais 

teorias ou linhas de pensamento servirão de forma significativa à construção da 

metodologia de pesquisa deste estudo, que será apresentada no próximo capítulo.  
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3 Metodologia 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram adotados, 

tencionando obter dados suficientes para responder à questão que norteia a 

presente pesquisa, a saber: Que abordagens do processo ensino-aprendizagem 

utilizadas pelos docentes? 

Mascarenhas (2012) define método como “o conjunto de técnicas que usamos em 

um estudo para obter uma resposta. Em outras palavras, ele é o caminho que 

percorremos para chegar a uma conclusão científica” (Mascarenhas, 2012, p.36). 

Neste sentido se faz necessária a estruturação de um planejamento para alcançar a 

resposta à questão norteadora de forma planejada tanto pela forma quanto pelos 

resultados que se esperam. 

Alinhado a este pensamento, Barros (2007) define que metodologia 

Consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, identificando 
suas limitações ou não no que diz respeito às implicações de suas 
utilizações. A metodologia, quando aplicada, examina e avalia os métodos e 
as técnicas de pesquisa, bem como a geração ou verificação de novos 
métodos que conduzem a captação e ao processamento de informações com 
vistas à resolução de problemas de investigação (Barros, 2007, p.1). 

Assim, a metodologia corresponde a um conjunto de procedimentos a ser utilizado 

na obtenção do conhecimento. “É a aplicação do método, por meio de processos e 

técnicas [...]” (Barros, 2007, p.2) 

Ainda conforme Mascarenhas (2012)  

[...] metodologia serve para explicar tudo que foi feito durante o estudo. O 
objetivo é descrever o método, os participantes, o tipo de pesquisa e os 
instrumentos utilizados (como entrevistas e questionários), entre outras coisas 
(Mascarenhas 2012, p.35). 

Assim o objetivo foi obter informações, por meio de mecanismos apropriados, que 

contribuam para o entendimento do nível de aplicação de técnicas relacionadas ao 

ensino no comportamento profissional dos docentes com vistas a obter melhor 

desempenho dos alunos. 
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Foram  apresentados a forma de caracterização da pesquisa, em seguida o foco de 

análise e os sujeitos da pesquisa, finalizando com as técnicas e procedimentos 

escolhidos para a coleta e análise dos dados.   

3.1 Caracterização da pesquisa 

A presente pesquisa tem sua caracterização conforme previamente proposto por 

Vergara (2000) como critérios básicos que definem o tipo de pesquisa. Tais critérios 

as classificam quanto aos fins e quanto aos meios. Esta pesquisa tem uma primeira 

caracterização relacionada aos seus fins como sendo do tipo descritiva, visto que, 

conforme Motta e Hendges (2010) comentam, esse tipo de pesquisa busca a 

observação de fatos humanos ou sociais tal qual ocorrem, atentando para as 

variáveis que afetam os fatos e seus consequentes registros, no intuito de 

confirmação ou rejeição de hipóteses. 

Castro (1976) argumenta que a pesquisa descritiva apenas captura e mostra o 

cenário de uma situação, expressa em números e que a natureza da relação entre 

variáveis é feita na pesquisa explicativa:  

Quando se diz que uma pesquisa é descritiva, se está querendo dizer que se 
limita a uma descrição pura e simples de cada uma das variáveis, 
isoladamente, sem que sua associação ou interação com as demais sejam 
examinadas (Castro, 1976, p. 66). 

Segundo Mascarenhas (2012, p.47) “A pesquisa descritiva como o nome sugere, 

objetiva descrever as características de uma população ou um fenômeno, além de 

identificar se há relação entre as variáveis analisadas”. Neste trabalho, tal situação 

assume importância destacada, dado o caráter comparativo das correntes de 

pensamento acadêmico já descritas previamente noReferencial Teórico. Cervo 

(2007, p.61) complementa que “A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los”. 

Atendendo outro critério proposto por Vergara (2000), quanto aos meios, esta 

pesquisa também é classificada tanto como qualitativa como quantitativa, gerando 

um combinação quali-quanti. A pesquisa do tipo qualitativa é defendida por Gil 

(1999) quando argumenta que o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento 

da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas 
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relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação 

estudada, buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, aberta 

para perceber a individualidade e os significados múltiplos. 

Collis e Hussey (2005, p. 48) avaliam que “o método qualitativo é mais subjetivo e 

envolve examinar e refletir as percepções para obter o entendimento de atividades 

sociais e humanas”. 

Por outro lado, com relação à abordagem do problema, este trabalho se classifica 

como quantitativo, buscando expressar em números a confiabilidade das 

informações obtidas por meio de um questionário. Leontitsis e Pagge (2007) afirmam 

que estudos empíricos adotam o uso de questionários com o objetivo de compilar 

informações quantitativas de uma amostra populacional. 

3.2 Unidade de análise e observação 

A unidade de análise foi um conjunto de 7 (sete) instituições de ensino(Centro 

Universitário Fundação Monsenhor Messias – UNIFEMM; Faculdades PROMOVE, 

UNA, Faculdade ciências da vida, UNOPAR e  Faculdades Santo Agostinho e 

ETFG – Escola técnica de formação Gerenciais que oferecem o curso de 

Administração ou no caso da ETFG, contam com professores atuantes no curso de 

administração ou gestão em outras unidades, todas localizadas na cidade de Sete 

Lagoas no estado de Minas Gerais.  

A escolha da cidade se deve à sua representatividade em termos da 

disponibilidade das instituições de ensino em Administração e sua equivalência aos 

propósitos da pesquisa.  

3.3 Universo e amostra 

 

Universo é definido por Gil (2012, p. 89) como sendo um conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características em comum. Lakatos e 

Marconi (2003, p 223) já apontavam a relevância da definição do universo a ser 

estudado, visto que assim se obtém a delimitação obtida pela caracterização dos 

sujeitos pesquisados mediante a identificação de características comuns. 
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O conjunto de instituições que é referência para a análise foi composto de 

instituições representativas e atuantes na oferta do curso de Administração no nível 

de escolaridade superior. 

Os sujeitos entrevistados ou respondentes dos questionários foram os professores 

destas instituições de ensino, observando-se o critério de se caracterizarem como 

professores atuantes nas instituições de ensino e disciplinas diretamente ligadas 

ao conteúdo dos testes a que os estudantes, e consequentemente as instituições, 

são submetidos. A quantidade referencial de questionários encaminhados às 

unidades de ensino foi equivalente ao volume de professores inscritos em cada 

unidade participante da pesquisa.  

A amostra, por sua vez, é um “subconjunto do universo ou da população, por meio 

da qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou 

população” (Gil, 2012, p. 90). Tais definições são confirmadas por Marconi e Lakatos 

(2010, p. 27) relacionado os termos Universo e amostra entre si quando descreve 

que: amostra é “uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo 

(população); é um subconjunto do universo”. 

Segundo informações fornecidas por diretores e coordenadores das instituições em 

análise, o volume de professores atuantes especificamente em cursos de 

administração e gestão perfazem um universo de 107 professores. É importante 

ressaltar que a apuração deste número considera a exclusão de repetições, visto 

que alguns professores atuam em mais de uma instituição e, portanto, foram 

contados uma única vez. 

Dada a expectativa de acessibilidade e característica de responsabilidade dos 

pesquisados admitiu-se uma amostra mínima de 95% (102 respondentes) em 

relação aos 107 questionários a serem enviados;esta amostra foi definida conforme 

descrito por GIL (2010. p.94) por acessibilidade ou conveniência, tipo de 

amostragem em que “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, 

admitindo que eles possam de alguma forma representar o universo”.  
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3.3 Técnicas e procedimentos de coleta de dados 

Para a execução da coleta de dados, Barbosa (2013), lembra que o questionário, 

também conhecido como exemplo de Survey, é um dos instrumentos mais utilizados 

para obter informações. Considera uma técnica de custo razoável, que apresenta as 

mesmas questões para todos os respondentes, garante o anonimato, além de ser 

considerada de elevada confiabilidade, desde que aplicados criteriosamente.  

Neste mesmo propósito Knechtel (2014) apresenta o levantamento, também o 

referindo como Survey, caracterizado pela interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento o pesquisador deseja conhecer e define: “é a pesquisa em que se 

buscam informações diretamente com um grupo de interesse, a respeito dos dados 

que deseja obter. Esse é um procedimento útil especialmente em pesquisas 

exploratórias e descritivas” (Knechtel, 2014, p.149). 

Chagas (2000) cita a definição de questionário proposta por Parasuraman (1991), 

para quem um questionário é tão somente um conjunto de questões, feito para gerar 

os dados necessários para se atingir os objetivos do projeto. Para Mascarenhas 

(2012, p.47) referindo-se a técnicas de coleta de dados qualitativas, “o questionário 

e a observação são os principais instrumentos”. 

O questionário, conforme sugere Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 

etc.” 

Para obtenção dos dados desta pesquisa, foi elaborado questionário com perguntas 

alusivas às três correntes de pensamento no ensino eleitas como referenciais em 

volume nivelado e equivalente (8 questões cada), no intuito de correlacionar um 

grupo de indagações aos seus correspondentes perfis analisados. O questionário foi 

concebido baseado em informações provenientes de profissionais de pedagogia de 

parte das instituições de ensino que seriam pesquisadas. Tais profissionais, usando 

do conhecimento de sua qualificação profissional relativoàs abordagens 

apresentadas, sugeriram uma série de exemplos de questões que representariam 
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cada corrente de ensino. O questionário resultante, e que foi aplicado aos 

professores, pode ser visualizado no ApêndiceB. 

No caso das questões relacionadas à corrente de ensino sócio emocionais as 

questões se basearam em informações obtidas dos estudos das competências sócio 

emocionais e de forma mais detalhada buscado as referências propostas pelo 

modelo Big Five, já apresentado na Tabela 3, “Domínios do Big Five e relações com 

competências Sócio emocionais”. 

As questões do questionário foramorganizadas por temas, de forma que a 

identificação de cada perfil se tornasse perceptível como agrupamento, mas diluída 

no decorrer do questionário. Assim, pretendeu-se obter uma coleta de dados sem 

tendências propositais por opção do respondente, concentrando, em vez disso, a 

atenção do respondente em respostas mais isentas. 

Desta forma o questionário foi composto de 8 (oito) perguntas para cada uma das 

correntes de pensamento abordadas nesta pesquisa: construtivismo, tecnicismo e 

Sócio emocionais. As 24 (vinte e quatro) questões relacionadas às correntes foram 

previamente validadas por profissionais da área pedagógica, coordenadores de 

curso e diretores. 

Sanches, Meireles e Sordi (2011) defendem que as escalas de Likert requerem que 

os entrevistados apontem seu grau de concordância ou discordância com 

declarações relativas à opinião ou atitude que está sendo medida.  Explicam o 

funcionamento da escala através da atribuição de valores numéricos e/ou sinais às 

respostas correspondentes à força e à direção da reação do entrevistado à 

declaração. As declarações de concordância devem receber valores elevados 

enquanto as declarações das quais discordam devem receber valores reduzidos.  

As principais vantagens das Escalas Likert em relação às outras, 

segundoargumentações de Sanches, Meireles e Sordi (2011, p.4) baseadas nas 

definições de Mattar (2001) são: 

A simplicidade de construção; o uso de afirmações que não estão 
explicitamente ligadas à atitude estudada, permitindo a inclusão de qualquer 
item que se verifique, empiricamente, ser coerente com o resultado final; e 
ainda, a amplitude de respostas permitidas apresenta informação mais 
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precisa da opinião do respondente em relação a cada afirmação. (Sanches, 
Meireles,& Sordi , 2011, p.4). 

Neste mesmo discurso, Mattar (2001) ressalva que as escalas de Likert, ou escalas 

somadas, também denominadas “escalas de categoria específica” citando (KRECH 

e GRUTCHFIELD, 1948) que afirmaram que tais escalas requerem que 

osentrevistados indiquem seu grau de concordância ou discordância com 

declarações relativas à opinião ou atitude que está sendo medida. Tal análise dos 

autores citados contribui com a sustentação técnica necessária à tomada de decisão 

quanto ao uso deste tipo de escala. 

A escala Likert que compõe o questionário desta pesquisa com as proposições a 

seguir foram redigidas e tabuladas em questionário conforme escala previamente 

definida em 5 opções que variam de “nunca” passando pelas opções raramente, 

frequente e muito frequente até “sempre”, quanto a prática do docente. 

Com a qualificação da pesquisa, o questionário foi carregado em plataforma 

específica via web para viabilizar o alcance dos respondentes também no meio on-

line. É importante lembrar que, no questionário, as questões estiveram dispostas de 

forma aleatória com o objetivo de evitar o comportamento tendencioso durante as 

repostas, visto que o objetivo é obter uma visualização clara e imparcial do perfil de 

atuação dos docentes. 

O questionário foi divulgado em uma primeira investida através da ferramenta 

Google driveem que foi desenvolvido um link (http://goo.gl/forms/4sZXjLPNtD), 

enviado aos professores identificados e selecionados de acordo com os critérios da 

pesquisa em listas fornecidas pelas secretarias acadêmicas das instituições. De 

forma paralela, questionários impressos foram disponibilizados nas salas de 

professores das instituições no intuito de compensar eventuais falhas relacionadas à 

indisponibilidade tecnológica. Para estes casos, seus dados foram concentrados no 

software on-line, visando unificar e facilitar o processo de apuração.   Um segundo 

envio do link virtual foi realizado após 45 dias objetivando colher as repostas ainda 

não obtidas (22 questionários) perfazendo um total de 104 questionários 

respondidos, atendendo assim objetivo da pesquisa em 97,19% frente ao percentual 

previamente estabelecido de 95%. 
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Todo o processo de pesquisa realizado nas dependências das instituições como a 

disposição dos questionários, pesquisas bibliográficas dentre outras ações foram 

devidamente autorizadas, como se evidencia através dos documentos “ Termo de 

consentimento livre esclarecido, presentes na seção de anexos deste trabalho 

(anexos 1 a 5). 

3.4 Análise de dados 

De posse dos dados obtidos por meio do questionário aplicado,foi feita uma 

tabulação dos dados por meio de planilha eletrônica e utilização de recursos 

estatísticos no sentido de conferir aos resultados da pesquisa maior confiabilidade 

na apuração dos dados obtidos. 

No intuito de validar a confiabilidade dos dados obtidos pelo questionário procedeu-

se uma análise através da técnica alfa de Crombach. Cortina (1993 p.99), afirma que 

“o coeficiente alfa é certamente uma das ferramentas estatísticas mais importantes e 

difundidas em pesquisas envolvendo a construção de testes e sua aplicação”.  

Conforme proposição de Streiner (2003), o valor mínimo aceitável para o alfa é 0,70; 

abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa. 

Em contrapartida, o valor máximo esperado é 0,90; acima deste valor, pode-se 

considerar que há redundância ou duplicação, ou seja, vários itens estão medindo 

exatamente o mesmo elemento de um constructo; portanto, os itens redundantes 

devem ser eliminados. Usualmente, são preferidos valores de alfa entre 0,80 e 0,90 

(STREINER, 2003). 

A equação de Crombach é α = K/K-1 * [1-ΣVi/Vt] 

Onde: 

K = Número de itens 

Vi = Variância individual dos itens 

Vt = Variância total 

O resultado obtido na análise de confiabilidade do questionário desta pesquisa foi 

um alfa de Crombachcom índice de 0,85. Este resultado indica confiança 

significativa em relação aos dados obtidos. 
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Para analisar quantitativamente os dados obtidos no questionário, foi utilizado o 

método do cálculo do Ranking Médio (RM) proposto por Oliveira (2005). Laranjeiras, 

Albuquerque e Fontes (2012) atestam o método como apropriado para mensurar o 

grau de anuência dos respondentes, verificando-se a concordância ou discordância 

quanto às questões tratadas.  

 

No modelo atribui-se um valor de 1 a 5 para cada resposta a partir da qual é 

calculada a média ponderada para cada item, baseando-se na frequência das 

respostas. Desta forma foi apurado o ranking médio através da seguinte estratégia: 

 

Valor total (VT)   = Σ (fi.Vi) 

Ranking Médio (RM)  = VT/ NS 

fi     = frequência observada de cada resposta para cada item 

Vi     = valor de cada resposta 

NS     = nº de sujeitos 

 

Quanto mais próximo de 5 o RM estiver, maior será o nível de adesão dos 

pesquisados em relação à proposição em análise e quanto mais próximo de 1, 

menor. Para resultados de RM menores que 3 a interpretação atribuída foi de não 

adoção ou tendência a não adoção dos métodos associados aos dados. Para 

valores superiores a 3, adotou-se a interpretação de tendência ou aceitação da 

prática da tendência de atuação do docente relacionada aos dados em questão. 

 

Os resultados foram analisados através do agrupamento das questões referentes a 

cada tendência de atuação e obtido o RM de cada grupo de linha de atuação 

docente.    

A Tabela 5 mostra a síntese da metodologia da pesquisa, correlacionando os 

objetivos específicos previamente propostos por essa pesquisa aos respectivos 

autores que sustentam teoricamente os temas em questão bem como os 

instrumentos de coleta de dados correspondentes. 
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Tabela 5 
Síntese da Metodologia 
 

Objetivo especí fico  Autores  Coleta de dados  Análise dos dados  

Identificar as linhas de pensamento 
correlatas às correntes de ensino que 
sejam representativas e aplicáveis a 
construção de perfis de atuação dos 
docentes 

Kuenzer e Machado 
(1982) 
Mello (1982)  
Matui (1995), 
Moraes (2008)  
LDB (Inep 2015) 

 Pesquisa Bibliográfica 
 

 
 
Análise de conteúdo 
 

Estabelecer uma comparação das 
correntes de pensamento em ensino 
tradicionalmente adotadas 

LDB (Inep 2015) 
Matui (1995) 
 

Pesquisa bibliográfica 
e Questionário 
estruturado, em 
escala tipo Likert. 
 
 

- Analise de conteúdo do 
questionário 
Tecnicismo Questões 1 a 
8 
Construtivismo Questões 
9 a 16 
Sócio 
emocionais Questões 17 
a 24 

Identificar a tendência de atuação dos 
docentes através de uma escala de 
mensuração.  
 

LDB (Inep 2015) 
 

Questionário 
estruturado, em 
escala tipo Likert. 
Entrevista (Pedagogia 
& Diretores) 
 

 
Validação do questionário 
por alfa de Crombach. 
 
Apuração de dados 
obtidos questionário 
questões 1 a 24. 

Nota Fonte: Elaborada pelo Autor. 
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4 Apresentação e análise dos resultados 

Neste capítulo apresenta-se o resultado obtido na pesquisa de campo realizada com 

os docentes e a análise dos resultados obtidos. Inicialmente, é feita a caracterização 

de cada uma das instituições em que se deu a pesquisa. A seguir, apresentam-se os 

resultados obtidos por meio dos questionários. 

4.1 Caracterização das Instituições de ensino em qu e se deu a pesquisa 

A pesquisa foi idealizada com o objetivo de obter a resposta do volume mais 

representativo possível de docentes atuantes nas escolas de ensino superior 

privadas de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais. 

Contou, portanto, com os principais estabelecimentos de ensino superior atuantes 
na cidade, a saber: 

- Centro universitário Fundação Monsenhor Messias (UNIFEMM) 

- Faculdades Promove de Sete lagoas 

- Centro Universitário UNA 

- Faculdades Santo Agostinho 

- Faculdade Ciências da Vida 

- Faculdade UNOPAR 

- Faculdade Cenecista de Sete lagoas  

- ETFG – Escola técnica de formação Gerencial 

 

4.1.1 O centro universitário Fundação Monsenhor Mes sias (UNIFEMM)  

 

O Centro Universitário Fundação Monsenhor Messias é uma instituição mantida pela 

Fundação Educacional Monsenhor Messias - FEMM, e oferece cerca de 25 cursos 

de graduação, orientados pela Unidades: 

- Unidade Acadêmica de Ensino de Direito (UEDI);   

-Unidade Acadêmica de Ensino de Filosofia, Ciências e Letras (UEFI); 

- Unidade Acadêmica de Ensino de Ciências Gerenciais (UEGE); 
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 - CSTs (Cursos Superiores Tecnológicos), nas áreas das Ciências Gerenciais, 

Sociais, Humanas, Biológicas, Saúde e Engenharias; 

- Cursos de Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto Sensu) e extensão (curta 

duração); 

- Ensino de idiomas; 

- Ensino Fundamental II e Médio Técnico.  

Dados referentes ao primeiro semestre do ano de 2016 dão conta da existência de 

aproximadamente 380 estudantesnos cursos de Administração e Ciências 

Gerenciais. O corpo docente da instituição compõe-se de 251 professores,dos quais 

29 atuam no curso Administração.  

Essa Instituição aponta como vantagens competitivas de seus cursos na área de 

Administração os seguintes benefícios:  

•  Alto índice de oferta de estágios; 

• 70% dos ex-alunos são empregados antes mesmo da formatura; 

• Corpo docente qualificado e atuante no mercado; 

• Empresa Simulada: metodologia que integra teoria à prática de atividades 

empresariais; 

• Alunos destaques em entidades de classe;  

• Alto índice de aprovação em concursos; 

• Incubadora de Empresas: Possibilidade do aluno em atender clientes reais 

durante o curso em diversas áreas de negócios; 

• Professores aprovados em programas de Doutorado; 

• Ex-alunos destaques no mercado de trabalho e como empreendedores; 

• Reconhecido como um dos melhores cursos de Administração do país pelo 

Guia do Estudante da Editora Abril 2014. 

Teve seu curso de Administração autorizado desde 1999 através da Portaria MEC 

n.º 1.240 de 05/08/1999 e posteriormente renovado através da Portaria de 

Renovação de Reconhecimento do curso: Portaria MEC n.º 753 de 24/03/2004. 

Obteve o Conceito ENADE em seu curso de administração em sua última avaliação: 

3 (escala de 1-5) 
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4.1.2 A Faculdade PROMOVE de Sete lagoas 

 

As Faculdades Promove foram inauguradas em Belo Horizonte no mês de abril de 

1999. O primeiro curso oferecido foi Administração. Em 2001, foi implantado o curso 

de Comunicação, e inaugurada a Unidade Sete Lagoas, com cursos de 

Administração, Comunicação e Turismo. É uma instituição de ensino pertencente ao 

grupo SOEBRAS, que também mantém outras instituições de ensino como as 

Faculdades Kennedy e Funorte, entre outras 20 instituições de ensino. 

Dados referentes ao primeiro semestre do ano de 2016 dão conta da existência de 

341 estudantesmatriculados nos cursos de Administração e Gestão. O corpo 

docente é constituído de 100 professores, dos quais 29 atuam nos cursos 

relacionados à Administração. O curso de Administração das Faculdades Promove 

obteve o conceito 3na última avaliação do MEC. 

4.1.3 UNA Sete lagoas  

O Centro Universitário Una foi fundado em 20 de outubro de 1961, na cidade de 

Belo Horizonte. Iniciou suas atividades como uma nova organização voltada para o 

ensino Superior intitulada UNA (União de Negócios e Administração Ltda.), com o 

objetivo de aprimorar profissionais em assessoria, pesquisa e treinamento. 

O reconhecimento veio por meio do Decreto Federal nº. 74.455, de 26 de agosto de 

1974, já como Faculdade de Ciências Gerenciais. 

A transformação da Faculdade de Ciências Gerenciais em Centro Universitário de 

Ciências Gerenciais da UNA ocorreu em 2 de outubro de 2000, mas a grande 

mudança ocorreu em 10 de junho de 2003, quando um novo grupo gestor assumiu a 

UNA, o "Centro Universitário UNA Ltda." 

A unidade de Sete lagoas é o mais recente empreendimento de ensino do grupo e 

iniciou suas atividades em 2015 e conta atualmente com 256 alunos matriculados.  

Destes alunos, 51% são estudantes dos cursos de Administração e Ciências 

Gerenciais. O corpo docente da instituição é composto de 42 professores, sendo 

que destes 22 atuam nos cursos relacionados à Administração ou Gestão.Ainda não 

se submeteu ao exame em função da recente instalação do campus. 
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4.1.4 Faculdades Santo Agostinho(FASA) 

 

Criada em 2002 e originária da cidade de Montes Claros,as Faculdades Santo 

Agostinho oferecem cursos nas mais diversas áreas de gestão, como também na 

área de Direito e temas ambientais. Estabelecida em Sete lagoas desde 2012, 

atende atualmente 427 alunos matriculados nos cursos oferecidos pela instituição. 

Destes alunos, 28% são estudantes dos cursos de Administração e Ciências 

Gerenciais. Seu corpo docente é composto de 36 professores; 15 deles atuam nos 

cursos relacionados à Administração ou Gestão. 

Tem seu curso de administração autorizado por meio da Portaria 678 de 

17/março/2004. A renovação do reconhecimento do Curso de Administração ocorreu 

por meio da Portaria 124 de 09/julho/2012, publicada no D.O.U em 10 de julho de 

2012. Ainda não se submeteu ao exame em função da recente instalação do 

campus. 

 

4.1.5 UNOPAR 

 

A Unopar é hoje a maior Universidade de Ensino a Distância (EAD) do País, com 

mais de 40 anos de tradição em educação de qualidade e 300 mil alunos. Os polos 

da Unopar EAD oferecem cursos de graduação, pós-graduação (especialização) e 

cursos livres em mais de 450 municípios em todos os Estados brasileiros. 

Um destes muinicípios é Sete lagoas, onde a UNOPAR é atuante desde 2011 e 

oferece a maior variedade de cursos relacionados à Administração da cidade, 

beneficiada pela estrutura EAD ( Ensino à distancia ). 

Informações sobre volume de alunos e professores foram consideradas como 

estratégicas pela instiuição; portanto não foram informadas. 

Seu curso de Administração foi criado em 2006 através da Resolução CONSEPE nº 

556/06 de 25/09/06 e reconhecido mediante Portaria MEC/Seres nº 227/11 de 

28/06/11. 

Obteve o Conceito 3 em seu curso de Administração na última avaliação do MEC. 
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4.1.6Outras instituições 

 

No cenário Sete-lagoano, várias instituições de porte menor compõem a oferta de 

cursos nas áreas de Administração ou gestão. Dada a contribuição de alguns 

professores destas instituições, se faz necessária a menção das mesmas como 

participantes da presente pesquisa. 

Faculdade Ciências da Vida 

Sendo a faculdade com o curso de Administração mais recente, está com a primeira 

turma do curso em questão e foram identificados registros de professores 

respondentes da pesquisa oriundos desta instituição. No curso de Administração 

atende a 26 alunos. Na pesquisa foram identificados 2 professores que responderam 

ao questionário de um total de 7 atuantes no curso. 

Ainda não se submeteu ao exame em função da recente instalação do campus, bem 

como início recente do curso de administração. 

ETFG – Escola técnica de formação gerencial. 

Inspirada no modelo austríaco e adaptada à realidade brasileira, a Escola de 

Formação Gerencial Sebrae – EFG prioriza a excelência e a qualidade educacional, 

preparando seus alunos para uma atuação empreendedora no mercado. Além do 

ensino médio básico, sua metodologia possibilita uma sólida formação focada na 

gestão de negócios. 

A EFTG em Sete lagoas-Sebrae é resultado de uma parceria entre o UNIFEMM e o 

Sebrae no sentido de oferecer uma metodologia que alia as disciplinas básicas do 

ensino médio à formação técnica em administração. 

Ainda que não seja uma escola de ensino superior, conta com a atuação de 

professores atuantes em outras instituições de ensino em Administração. 

Conhecedores da realidade de ensino local, também contribuíram com a pesquisa. 

A ETFG não se submete ao exame por não se tratar de uma escola de ensino 

superior. 



 

A Tabela 6 apresenta uma síntese dos dados das escolas participante

informações das assessorias das escolas

Tabela 6 
Dados apurados sobre escolas 
 

Instituição Alunos Geral

UNIFEMM Não 
informado

PROMOVE Não 
informado

UNA 251 
FASA 427 
UNOPAR 
Faculdade 
Ciências da vida 

Não 
informado

ETFG 138 

Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016)

 

4.2 Caracterização do corpo docente pesquisado

Foram entrevistados professore

administração na cidade de Sete lagoas. 

A apuração do tempo de experiência dos docentes pesquisados pode ser 

identificada na Figura1. 

 
Figura 1  - Apuração de anos de experiência dos docentes pesquisados
Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016).

apresenta uma síntese dos dados das escolas participante

informações das assessorias das escolas. 

Dados apurados sobre escolas participantes da pesquisa 

Alunos Geral  

Alunos 

Administração ou 

gestão 
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professores 

Não 
informado 

380 251 

Não 
informado 

412 100 

 128 42 
 119 Não informado 

Não informado, conteúdo considerado confidencial
Não 

informado 
26 21 

 21 9 

ota Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Foram entrevistados professores atuantes em 7 escolas de ensino e gestão ou 

administração na cidade de Sete lagoas.  
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Observa-se considerável experiência dos participantes da pesquisa, com ênfase na 

observação que 76% dos respondentes têm mais de 5 anos de atuação como 

docente e, de forma mais apurada, 41% destes mais de 10 anos de experiência o 

que confere propriedade significativa para abordar os temas propostos da pesquisa. 

Em apuração geral, há a representação de 67 disciplinas diferentes lecionadas pelos 

104 docentes que responderam à pesquisa.  

4.3 Apuração e análise de dados da pesquisa 

A análise de dados,feita por meio da avaliação do ranking médio (RM),apresentou 

os resultados que serão apresentados nas próximas seções.  

4.3.1 Dados referentes à corrente de ensino Tecnici sta 

Inicialmente apresentam-se os dados referentes à corrente de ensino tecnicista. A 

Tabela 7 aponta o RM das questões referentes a essa corrente: 

Tabela 7 
Ranking Médio de proposições de características tecnicistas 
 

Item Proposição RM Ranking 
Médio 

1 Utilizo tutoriais para ensinar determinados conteúdos. 3,5 
2 Em minhas provas prefiro as questões de múltipla escolha. 3,4 
3 Utilizo simulações como recurso didático em minhas aulas. 2,8 
4 Estimulo os alunos a repetir a pronúncia de termos técnicos. 3,2 
5 Utilizo exercícios de fixação como recurso didático 2,7 

6 
Minhas avaliações são sempre padronizadas quanto à forma. Volume 
de questões por exemplo. 

4,1 

7 
Você costuma propor a repetição de séries de exercícios em casos de 
dificuldade de assimilação por algum aluno? 

2,0 

8 
Você costuma usar teste prévio para selecionar e agrupar alunos em 
níveis de conhecimento? 

3,5 

Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
 

Em relação à proposição “Utilizo tutoriais para ensinar determinados conteúdo”, 

houve a predominância da resposta muito frequente, sinalizando a adesão dos 

professores quanto ao uso do recurso, como se observa na Figura 2. 

 

 



 

 

Figura 2 - Uso de tutoriais para ensino
Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Outro recurso caracterizador do tecnicismo se identifica no formato das avaliações

por múltiplas escolhas, cujo resultado

uma predominância do uso do método

ocorrência significativa de docentes que raramente preferem este formato

representado por 28% dos entrevistados

 

Figura 3 - Uso de questões no formato de múltipla escolha
Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Outro recurso caracterizador do tecnicismo se identifica no formato das avaliações 

com o ranking médio de 3,4, pontos aponta 

no entanto pode também ser observada uma 

ocorrência significativa de docentes que raramente preferem este formato, 

 

os respondentes quanto 

como indicadoresde uma linha 

 com o RM de 3,8 

como se vê na Figura 4: 

“Utilizo tutoriais para ensinar determinados conteúdos.” 
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Figura 4 - Uso de questões no formato discursivas 
Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Figura 5 - Utilização de exercícios de fixação como recurso didático
Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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eargumentativas 
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Figura 6 - Repetição de séries de exercícios em casos de dificuldade de assimilação
Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Figura 7 - Uso de simulações como recurso didático
Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Em entrevista com coordenadores de curso, foi salientado o investimento em 

softwares de simulação em todas as escolas, inclusive sob motivação das 

avaliações propostas pelo MEC; no entanto a tendência de uso destes processos 

pelos professoresé ainda restrita, de acordo com a pesquisa. 

4.3.2 Dados referentes à corrente de ensino Constru tivista 

 

Ao analisar as proposições construtivistas por meio do RM, observa-se um 

comportamento significativamente mais amistoso em relação à aceitação das 

técnicas como forma de obter resultados melhores nos exames se comparados aos 

resultados apresentados pelo tecnicismo. Em relação às proposições Construtivistas 

a pesquisa obteve os seguintes resultados, identificados na Tabela 8:  

 
Tabela 8 
Ranking Médio de proposições de características Construtivistas 
 

Item Proposição 
RM 

Ranking 
Médio 

9 Costuma promover atividades de pesquisa em grupos. 3,6 
10 Costuma promover série de debates. 3,2 

11 
Utiliza questões no formato discursivas e argumentativas, pois são as 
mais apropriadas para medir o aprendizado 

3,8 

12 Considera adequada a pratica de diversificação das avaliações. 3,8 

13 
Dedica tempo de feedback para correções das falhas dos alunos em 
avaliações 

4,2 

14 
Costuma fazer adaptações ao material didático de acordo com o perfil 
da turma. 

3,0 

15 
Costuma usar teste prévio dos alunos para diagnosticar perfil de 
conhecimento dos alunos. 

2,6 

16 
Estimula um aluno a buscar ajuda nos estudos com outro aluno com 
maior facilidade de aprendizado. 

3,2 

Nota Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

A série de questões inicia-se com uma proposição relacionada ao estímulo da 

realização das atividades em grupo. A apuração mostrou uma predisposição muito 

favorável à utilização do recurso por parte do professor,como se vê na Figura 8. 



 

Figura 8 - Adoção de atividades de pesquisa em grupos
Nota Fonte: Dados da pesquisa
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Nota Fonte: Dados da pesquisa
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Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 
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se que a distribuição entre as opções que variam entre frequente e sempre 

está equilibrada, fazendo com que o percentual de aceitação atinja a marca de 72%, 

s que promovem a 

promoção de debates e troca de 

A Figura 9 contém a 
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Um recurso também analisado pel

informações entre os aluno

Figura 10 - Estímulo aos alunos 
facilidade de aprendizado
Nota Fonte: Dados da pesquisa
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facilidade de aprendizado 
Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

se que 48% dos docentes consideram importante estimular o aluno a obter 

ajuda com outros alunos de assimilação melhor do mesmo conteúdo. Algu

coordenadores apontam, em relação a este assunto,que o fato

comum entre os alunos, própria da geraçãodeles

verdadeira“tradução de conteúdo” para a linguagem do aluno. 

O processo de avaliação também merece destaque nesta linha de ensino 

onstrutivista, dada a obtenção dos maiores índices de manifestação de uso das 

práticas. Tanto a proposição “Utiliza questões no formato discursivas e 

argumentativas, pois são as mais apropriadas para medir o aprendizado” quanto a 

sidera adequada a prática de diversificação das avaliações” 

obtiveram a marca de RM de 3,8, sinalizando ponto relevante destacado pelo

tes como mostra a Figura 11: 

3%

17%

48%

19%

4%

Estimula um aluno a buscar ajuda nos estudos com outro 

aluno com maior facilidade de aprendizado.
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se ao intercâmbio de 

 

buscar ajuda com outros alunos com maior 

ante estimular o aluno a obter 

assimilação melhor do mesmo conteúdo. Alguns dos 

o fato de ser utilizada 

ãodeles, constitui-se uma 

que nesta linha de ensino 

onstrutivista, dada a obtenção dos maiores índices de manifestação de uso das 

práticas. Tanto a proposição “Utiliza questões no formato discursivas e 

argumentativas, pois são as mais apropriadas para medir o aprendizado” quanto a 

tica de diversificação das avaliações” 

,8, sinalizando ponto relevante destacado pelos 

Estimula um aluno a buscar ajuda nos estudos com outro 

aluno com maior facilidade de aprendizado.

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu



 

Figura 11  - Preferênciapor
Nota Fonte: Dados da pesquisa

 

Tal comportamento é ainda mais acentuado quando se 

métodos de avaliação. A Figura 

considerações pelos docentes:

Figura 12 - Prática de diversificação das avaliações
Nota Fonte: Dados da pesquisa

 

Há aqui a necessidade de menção sobre a percepção do docente de identificar o 

aprendizado através de métodos e linguagens diversificadas

exames de desempenho

Outra sequência interessante nesta aná

sobre o uso do feedback

pesquisa apontam um dos mais altos índices de RM de toda a série, alcançando a 

Utiliza questões no formato discursivas e argumentativas

Considera adequada a pratica de diversificação das 

por questões no formato discursivas e argumentativas
da pesquisa(2016) 

Tal comportamento é ainda mais acentuado quando se questiona se há

étodos de avaliação. A Figura 12 apresenta dos dados 

considerações pelos docentes: 

tica de diversificação das avaliações 
Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

Há aqui a necessidade de menção sobre a percepção do docente de identificar o 

aprendizado através de métodos e linguagens diversificadas, 

exames de desempenho, especialmente no ENADE. 

teressante nesta análise se inicia na busca 

feedback proposto por docentes após as avaliações. Dados da 

pesquisa apontam um dos mais altos índices de RM de toda a série, alcançando a 

4% 4%

26%

34%

29%

3%

Utiliza questões no formato discursivas e argumentativas

0% 10%

32%

25%

33%

0%

Considera adequada a pratica de diversificação das 

avaliações.
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questões no formato discursivas e argumentativas 

questiona se há variação dos 

apresenta dos dados relativos a essas 

 

Há aqui a necessidade de menção sobre a percepção do docente de identificar o 

 como é usual nos 

lise se inicia na busca do entendimento 

proposto por docentes após as avaliações. Dados da 

pesquisa apontam um dos mais altos índices de RM de toda a série, alcançando a 

Utiliza questões no formato discursivas e argumentativas

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

Considera adequada a pratica de diversificação das 

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu



 

marca de 4,2 pontos, haja visa que a maioria (51%) dos docentes alegam sempre 

utilizar desta prática, conforme F

Figura 13 - Dedicação de tempo de 
em avaliações 
Nota Fonte: Dados da pesquisa

Outra análise importante é observar que

que raramente desenvolvem esta atividade de feedback

Dois pontos dividem as opiniões dos docentes quanto 

processo de melhoria de desempenho. O primeiro deles se 

adaptação de materiais 

naFigura 14. 

Figura 14 - Adaptação ao material didático em função do perfil da turma
Nota Fonte: Dados da pesquisa

51%

Dedica tempo de feedback para correções das falhas dos 

7%

Costuma fazer adaptações ao material didático de acordo com 

, haja visa que a maioria (51%) dos docentes alegam sempre 

desta prática, conforme Figura 13. 

edicação de tempo de feedback para correções de falhas dos alunos 

Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

importante é observar que somente 4% dos entrevistados alegara

aramente desenvolvem esta atividade de feedback. 

Dois pontos dividem as opiniões dos docentes quanto à pertinência 

processo de melhoria de desempenho. O primeiro deles se refere 

de estudo em função do perfil da turma,

daptação ao material didático em função do perfil da turma
Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

0% 4%

24%

18%

3%

Dedica tempo de feedback para correções das falhas dos 

alunos em avaliações

11%

24%

36%

19%

3%

Costuma fazer adaptações ao material didático de acordo com 

o perfil da turma.
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, haja visa que a maioria (51%) dos docentes alegam sempre 

 

para correções de falhas dos alunos 

nte 4% dos entrevistados alegaram 

à pertinência das práticas no 

refere à disposição de 

, conforme expresso 

 

daptação ao material didático em função do perfil da turma 

Dedica tempo de feedback para correções das falhas dos 

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu

Costuma fazer adaptações ao material didático de acordo com 

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu



 

O resultado encontra-se 

tendência à prática, justificando, portanto,

impasse. 

Um ponto observado em algumas unidades de ensin

diagnóstico inicial, que em 

caindo em desuso. A pesquisa aponta também uma distribuição difusa das opiniões 

como se observa na apuração demonst

Figura 15 - Uso de testes prévios para diagnosticar o perfil 
alunos 
Nota Fonte: Dados da pesquisa

O gráfico aponta para um comportamento de raramente usar este tipo de 

reforçado por outros 15% que são taxativos em afirmar que nunca usam testes 

prévios para diagnósticos

Em uma análise parcial e 

tecnicismo e construtivismo,

 

Costuma usar teste prévio dos alunos para diagnosticar 

se pulverizado, como se vê no gráfico, não determinado 

justificando, portanto, o índice de RM de 3 pontos, 

Um ponto observado em algumas unidades de ensino é o uso de processos de 

co inicial, que em algumas instituições tem ganhado força e, em 

caindo em desuso. A pesquisa aponta também uma distribuição difusa das opiniões 

como se observa na apuração demonstrada pela Figura 15: 

so de testes prévios para diagnosticar o perfil de conhecimento dos 

Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

gráfico aponta para um comportamento de raramente usar este tipo de 

por outros 15% que são taxativos em afirmar que nunca usam testes 

prévios para diagnósticos, o que justifica o baixo índice de RM de 2,6 pontos

Em uma análise parcial e comparativa das primeiras linhas de ensino 

construtivismo, observam-se os seguintes dados na T

 

15%

32%

25%

25%

0% 3%

Costuma usar teste prévio dos alunos para diagnosticar 

perfil de conhecimento dos alunos.
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, não determinado uma 

o índice de RM de 3 pontos, ou seja, um 

o é o uso de processos de 

ganhado força e, em outras,está 

caindo em desuso. A pesquisa aponta também uma distribuição difusa das opiniões 

 

de conhecimento dos 

gráfico aponta para um comportamento de raramente usar este tipo de atividade, 

por outros 15% que são taxativos em afirmar que nunca usam testes 

tifica o baixo índice de RM de 2,6 pontos. 

comparativa das primeiras linhas de ensino pesquisadas, 

na Tabela 9. 

Costuma usar teste prévio dos alunos para diagnosticar 

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu
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Tabela 9 
Apuração comparativa parcial entre ranking médio de proposições tecnicistas 
comparadas a proposições Construtivistas. 
 

Fator Índice 

Média apurada RM para bloco de proposições Tecnicistas. 3,1 

Média apura de RM para Bloco de proposições Construtivistas 3,4 

Maior índice do RM  
Dedica tempo de feedback para correções das falhas dos alunos 
em avaliações (CONSTRUTIVISMO) 

4,2 

Menor Índice do RM  
Você costuma propor a repetição de séries de exercícios em 
casos de dificuldade de assimilação por algum aluno? 
(TECNICISMO) 

2,0 

Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

De antemão percebe-se, avaliando a tabela 6, que há um moderado equilíbrio entre 

as duas primeiras correntes de ensino, havendo uma diferença que éjustificada pela 

amplitude entre os extremos de pontuação no ranking médio de ambas as 

correntes,tendo como exemplo a diferença entre o maior e menor índice conforme 

demonstrado na Tabela anterior. Caso fossem descartadas da pesquisa as duas 

proposições discrepantes indicados na tabela 6, o RM médio de ambas as correntes 

de ensino seria o mesmo. 

4.3.3 Dados referentes às correntes de ensino Sócio  emocionais 

Por fim é apresentada a análise do último bloco de proposiçõesdirecionadas à 

apuração do uso, pelos docentes, de práticas características das correntes de 

ensino sócio emocionais, com apuração baseada nas últimas 8 proposições da 

pesquisa, apresentadas na Tabela 10. 

  



 

Tabela 10 
Ranking Médio de proposições de características 

 

Item 

17 
Estabelece abertura de oportunidades aos alunos a buscar a novas 
experiências relacionadas à disciplina. (Experiências pessoais, 
curiosidades,) 

18 
Em seu método de avaliação, há valorização para 
organização das respostas. Valoriza o raciocí
resposta esteja incorreta?

19 
Intervém quando percebe a não integração social de algum aluno junto 
a turma. 

20 
Promove de ações extraclasse com os alunos. (Ex.
técnicas, etc.) 

21 Avalia a condição emocional dos alunos em condições de testes?

22 
Intervém em caso de alterações de comportamentos extraclasse. (Ex. 
alterações de frequência)

23 
Mescla ou alterna os
perfis de alunos. 

24 
Considera inaceitável a discur
aluno e professor.

Nota Fonte: Dados da pesquisa

Inicialmente foi apresentada

aos alunos de buscar novas experiências relacionadas à disciplina. (Experiências 

pessoais, curiosidades,) ”

índice de RMde 3,5 pontos, decorrente da

Figura 16 - Incentivo à busca de n
Nota Fonte: Dados da pesquisa

Do gráfico, é possível extrair a informação de que 

estímulo aos alunos, percebendo ser favorável ao melhor desempenho dos mesmos. 

Estabelece abertura de oportunidades aos alunos a buscar a 

novas experiências relacionadas à disciplina.

Ranking Médio de proposições de características Sócio Emocionais

Proposição 

Estabelece abertura de oportunidades aos alunos a buscar a novas 
experiências relacionadas à disciplina. (Experiências pessoais, 

Em seu método de avaliação, há valorização para aspectos ligados à 
ação das respostas. Valoriza o raciocínio lógico mesmo que a 

resposta esteja incorreta? 
quando percebe a não integração social de algum aluno junto 

Promove de ações extraclasse com os alunos. (Ex. viagens, visitas 

Avalia a condição emocional dos alunos em condições de testes?
em caso de alterações de comportamentos extraclasse. (Ex. 

alterações de frequência) 
alterna os métodos de avaliação em função da variedade de 

 
Considera inaceitável a discursão por um impasse na sala de aula entre 
aluno e professor. 

Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

cialmente foi apresentada a proposição: “Estabelece abertura de oportunid

novas experiências relacionadas à disciplina. (Experiências 

,) ” e o resultado jáinicia a série de forma favorável com um 

de 3,5 pontos, decorrente da apuração demonstrada na F

busca de novas experiências relacionadas à
Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

é possível extrair a informação de que 88% dos docentes praticam o 

mulo aos alunos, percebendo ser favorável ao melhor desempenho dos mesmos. 

4% 8%

44%
27%

17%

0%

Estabelece abertura de oportunidades aos alunos a buscar a 

novas experiências relacionadas à disciplina.
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Sócio Emocionais 

RM 
Ranking 
Médio 

Estabelece abertura de oportunidades aos alunos a buscar a novas 
3,5 

aspectos ligados à 
nio lógico mesmo que a 3,9 

quando percebe a não integração social de algum aluno junto 4,2 

viagens, visitas 2,8 

Avalia a condição emocional dos alunos em condições de testes? 4,1 
em caso de alterações de comportamentos extraclasse. (Ex. 3,2 

métodos de avaliação em função da variedade de 3,3 

são por um impasse na sala de aula entre 3,4 

“Estabelece abertura de oportunidades 

novas experiências relacionadas à disciplina. (Experiências 

a série de forma favorável com um 

demonstrada na Figura 16. 

 

ovas experiências relacionadas à disciplina 

88% dos docentes praticam o 

mulo aos alunos, percebendo ser favorável ao melhor desempenho dos mesmos.  

Estabelece abertura de oportunidades aos alunos a buscar a 

novas experiências relacionadas à disciplina.

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu



 

O índice aumenta ainda mais, chegando

questionado aos docentes 

respostas em processos avaliativos

raciocínios lógicos, como se observa n

Figura 17  - Gráfico de apuração sobre valorização de aspectos 
raciocínio lógico. 
Nota Fonte: Dados da pesquisa

Tal cenário denota a preocupação dos professores em desenvolver aspectos ligados 

ao pensamento, à lógica controlada dos raciocínios do aluno, etc.

Uma das proposições na qual os docentes foram mais enfáticos, e por conseq

é a proposição que assume

quando o professor se posiciona a respeito das situações em que seria necessária a 

intervenção, quando percebe a não integração social de algum aluno junto a turma

como se observa na Figura 

Figura 18 - Intervenções na percepção de falta de integração de algum aluno 
turma 
Nota Fonte: dados da pesquisa

34%

Em seu método de avaliação, há valorização para aspectos 

ligados à organização das respostas. Valoriza o Raciocinio 

lógico mesmo que a resposta esteja incorreta?

Intervem quando percebe a não integração social de algum 

O índice aumenta ainda mais, chegando ao valor de 3,9 de ranking médio,

aos docentes sobre os cuidados periféricos, como

sos avaliativos bem como a demonstração adequada de 

, como se observa na Figura 17. 

Gráfico de apuração sobre valorização de aspectos como organização e 

Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

Tal cenário denota a preocupação dos professores em desenvolver aspectos ligados 

lógica controlada dos raciocínios do aluno, etc.

Uma das proposições na qual os docentes foram mais enfáticos, e por conseq

é a proposição que assume o topo do ranking médio com 4,2 pontos

quando o professor se posiciona a respeito das situações em que seria necessária a 

quando percebe a não integração social de algum aluno junto a turma

igura 18. 

ntervenções na percepção de falta de integração de algum aluno 

Nota Fonte: dados da pesquisa(2016) 

0% 8%

28%

30%

34%
0%

Em seu método de avaliação, há valorização para aspectos 

ligados à organização das respostas. Valoriza o Raciocinio 

lógico mesmo que a resposta esteja incorreta?

0%4%

24%

18%
51%

3%

Intervem quando percebe a não integração social de algum 

aluno junto a turma.
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ao valor de 3,9 de ranking médio,quando foi 

, como a organização das 

bem como a demonstração adequada de 

 

como organização e 

Tal cenário denota a preocupação dos professores em desenvolver aspectos ligados 

lógica controlada dos raciocínios do aluno, etc. 

Uma das proposições na qual os docentes foram mais enfáticos, e por consequência 

topo do ranking médio com 4,2 pontos, se refere à 

quando o professor se posiciona a respeito das situações em que seria necessária a 

quando percebe a não integração social de algum aluno junto a turma 

 

ntervenções na percepção de falta de integração de algum aluno com a 

Em seu método de avaliação, há valorização para aspectos 

ligados à organização das respostas. Valoriza o Raciocinio 

lógico mesmo que a resposta esteja incorreta?

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

Intervem quando percebe a não integração social de algum 

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu



 

Observa-se que a maioria 

intervenção social, apontando a escala máxima equivalente a afirmação que sempre 

promovem a intervenção

identificada com a proposição “

extraclasse. (Ex. alterações de 

manifestação mais discreta de acordo com os dados da pesquisa, que apontou um 

RM de 3,2 pontos, motivado pela informação que 33% nunca ou raramente 

quando observam este tipo de comportamento

visualizada na Figura 19

Figura 1 - Apuração sobre 
extraclasse 
Nota Fonte: Dados da pesquisa

No entanto,um percentual significativo dos 

frequentemente ou sempre intervê

Ainda na discussão de atu

aos docentes indicar se 

apuração da Figura 20. 

Intervem em caso de alterações de comportamentos 

extraclasse. (Ex. alterações de frequência)

se que a maioria dos docentes (51%) percebe 

apontando a escala máxima equivalente a afirmação que sempre 

promovem a intervenção. Tal apuração contrapõe outra disposição de intervenção, 

identificada com a proposição “Intervém em caso de alterações de comportamentos 

extraclasse. (Ex. alterações de frequência) ”. Para esta proposição observou

manifestação mais discreta de acordo com os dados da pesquisa, que apontou um 

motivado pela informação que 33% nunca ou raramente 

quando observam este tipo de comportamento extraclasse. A si

igura 19. 

puração sobre intervenções em caso de alterações de 

Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

um percentual significativo dos professores (41%) alega

ou sempre intervêm no assunto. 

Ainda na discussão de atuação do docente em ambiente extraclasse

indicar se atuam fora do ambiente escolar conforme se vê

 

7%

26%

22%

26%

15% 4%

Intervem em caso de alterações de comportamentos 

extraclasse. (Ex. alterações de frequência)
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 a necessidade de 

apontando a escala máxima equivalente a afirmação que sempre 

outra disposição de intervenção, 

em caso de alterações de comportamentos 

Para esta proposição observou-se uma 

manifestação mais discreta de acordo com os dados da pesquisa, que apontou um 

motivado pela informação que 33% nunca ou raramente intervêm 

A situação pode ser 

 

intervenções em caso de alterações de comportamentos 

professores (41%) alega que muito 

extraclasse, foi proposto 

ambiente escolar conforme se vê na 

Intervem em caso de alterações de comportamentos 

extraclasse. (Ex. alterações de frequência)

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu



 

Figura 20 - Apuração sobre promoção de ações extraclasse
Nota Fonte: Dados da pesquisa

A opção mais escolhida pelos docentes indica um uso raro (40%) de promoção de 

atividades extraclasse, no entanto o percentual alcança o patamar de 49 % de 

docentes que alegam promover 

atividades do tipo. 

Outra vertente significativa

apresenta um comportamento distinto quando o foco são as proposições sócio 

emocionais. Por exemplo quando foi proposta a possibilidade de mesclar as técnicas 

de avalição em função do perfil dos alunos, a pesquisa indica que

declararam raramente ter cuidados

pelo gráfico da Figura 21

Figura 21 - Mesclagem ou alternação de métodos de avaliação em função do perfil 
da turma 
Nota Fonte: Dados da pesquisa

8%

Promove de ações extraclasse com os alunos. (Ex. 

17%

Mescla ou alterna  os métodos de avaliação em função da 

variedade de perfis de alunos.

puração sobre promoção de ações extraclasse 
Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

A opção mais escolhida pelos docentes indica um uso raro (40%) de promoção de 

, no entanto o percentual alcança o patamar de 49 % de 

s que alegam promover sempre ou pelo menos com muita frequência 

significativa, analisada inclusiva nas demais correntes de ensino, 

apresenta um comportamento distinto quando o foco são as proposições sócio 

exemplo quando foi proposta a possibilidade de mesclar as técnicas 

de avalição em função do perfil dos alunos, a pesquisa indica que

ter cuidados com este tema, conforme apuração demonstrada

1. 

ou alternação de métodos de avaliação em função do perfil 

Nota Fonte: Dados da pesquisa(2016) 

3%

40%

37%

8%
12% 0%

Promove de ações extraclasse com os alunos. (Ex. 

viagens, visitas técnicas, etc.)

0%

22%

44%

17%

17%

0%

Mescla ou alterna  os métodos de avaliação em função da 

variedade de perfis de alunos.
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A opção mais escolhida pelos docentes indica um uso raro (40%) de promoção de 

, no entanto o percentual alcança o patamar de 49 % de 

com muita frequência 

analisada inclusiva nas demais correntes de ensino, 

apresenta um comportamento distinto quando o foco são as proposições sócio 

exemplo quando foi proposta a possibilidade de mesclar as técnicas 

de avalição em função do perfil dos alunos, a pesquisa indica que somente 22 % 

com este tema, conforme apuração demonstrada 

 

ou alternação de métodos de avaliação em função do perfil 

Promove de ações extraclasse com os alunos. (Ex. 

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu

Mescla ou alterna  os métodos de avaliação em função da 

1 - Nunca

2 - raramente

3 - Frequente

4 - Muito Frequente

5 - Sempre

não respondeu



 

Ressalta-se que nas fatias do demonstrativo 

(34%) são enfáticos sobre a

consideram necessário que frequentemente haja este tipo de preocupação no 

momento da construção das avaliações. Tal comportamento ainda é fortalecido 

quando se observa o resultado da an

necessidade da avaliação da condição emocional do aluno no momento da 

avaliação. Nesta questão, 

alternativas raramente ou nunca para esta

Figura 22 - Apuração sobre pr
em condições de testes 
Nota Fonte: Dados da pesquisa

 

Sob o ponto de vista do RM

alcançando 4,1 pontos, 

estado emocional antes das avaliações na opinião dos professores.

Um último ponto analisado pela pesquisa se refere à avaliação do professor quanto 

ao comportamento questionador do aluno. Assim foi
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5 Considerações Finais 

O objetivo desta dissertação, conforme apresentado na introdução, foi de propor 

uma escala de mensuração para instituições de ensino superior que permita 

identificar quais abordagens do processo ensino-aprendizagem tem sido utilizada 

pelos docentes. Para isto foram consultados professores de escolas de ensino 

superior em administração e gestão atuantes nas instituições da cidade de Sete 

lagoas/MG. 

Foi apresentada uma sequência de atividades que iniciaram com a base teórica para 

fundamentar o processo de pesquisa, a estrutura metodológica e a execução da 

pesquisa de campo que teve seus dados apresentados e analisados no capítulo 4. 

Neste capítulo apresenta-se a conclusão do trabalho, alinhando-se os objetivos 

propostos e as análises de resultados da pesquisa, demonstrando-se comoforam 

alcançados os propósitos gerais deste trabalho. Também serão apresentadas as 

considerações gerenciais do trabalho, seguidas de suas limitações e sugestões para 

outros trabalhos correlatos. 

5.2 Conclusões 

O primeiro objetivo específico proposto para este trabalho foi o de identificar as 

abordagens do processo ensino-aprendizagem mais influentes na atuação dos 

docentes das instituições pesquisadas. A pesquisa bibliográfica sobre o tema 

permitiu ao pesquisador apurar asabordagens do processo de ensino de maior 

destaque ao longo do tempo, selecionar as mais representativas e, a partir delas, 

definir, também com o auxílio de pedagogos, uma lista de proposições que 

representasse cada uma dessas abordagens.   

As proposições resultantes desse trabalho preliminar foram organizadas em um 

questionário que utilizou uma escala de Likert de cinco pontos. Por meio das 

respostas a estas proposições,foi possível identificar quais delas exercem maior 

influência na decisão de uso de técnicas dos docentes frente ao desafio de obter um 

melhor desempenho dos estudantes no ENADE. Tal procedimento de pesquisa 

bibliográfica permitiu também o entendimento do processo de avaliação das 

instituições de ensino superior por parte do MEC, destacando a importância do 
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resultado do ENADE como resultado também da instituição, além de salientar a 

participação e importância do docente neste processo. 

O segundo objetivo do trabalho consistia em estabelecer uma comparação entre as 

abordagens do processo ensino-aprendizagem tradicionalmente presentes nas 

escolas. Para isto se fez necessário o uso de dois instrumentos que contribuíram em 

conjunto para o cumprimento desta meta. O primeiro já citado foi a pesquisa 

bibliográfica que permitiu a inserção dos conceitos e características de cada uma 

das três principais correntes de ensino adotadas como referência para a pesquisa, 

de forma a compor uma base de sustentação teórica para a criação das proposições 

adotadas para representar cada uma das correntes de ensino que compõem o 

questionário da pesquisa. O segundo instrumento foi o próprio questionário da 

pesquisa que, composto por proposições cujas respostas foram estruturadas em 

uma escala do tipo Likert, permitiu de forma clara e dinâmica obter os dados 

necessários à análise.  

De posse dos dados obtidos com o questionário da pesquisa, foi possível obter 

resultados para o cumprimento do terceiro objetivo do trabalho, que era identificar a 

tendência de atuação dos docentes de uma escala de mensuração com vistas ao 

melhor desempenho dos alunos no ENADE. Os dados foram então organizados, 

tabulados, expressos através de gráficos que permitiram a visualização mais clara 

das tendências para cada proposição, além de serem submetidos ao critério de 

apuração de um Ranking médio (RM). Esse critério permitiu, além da comparação 

entre os grupos de proposições, perceber a tendência de atuação dos docentes a 

partir de suas respostas às questões. 

5.3 Conclusões gerenciais 

A análise dos dados da pesquisa permite algumas considerações de relevância 

administrativa para os gestores das instituições de ensino, para os profissionais 

docentes de ensino e até mesmo para alunos no processo de escolha das escolas 

em que querem ser formados. 

Várias são as correntes de ensino criadas ao longo da história, no entanto como 

abordado no trabalho, três delas se destacam, por reunirem as principais técnicas 
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adotadas pelos docentes. É fundamentalmente importante frisar que os resultados, 

bem como sua análise, expressam sinalizações características de uma região bem 

como de uma época específica, podendo,portanto, sofrer alterações em função 

destas variáveis. 

A primeira corrente de ensino proposta foi o Tecnicismo, que com suas 

características de padronização e processos sistematicamente rígidos, tem 

sobrevivido ao longo dos anos. Ainda de acordo com a presente pesquisa, essa 

corrente ainda sobrevive. A pesquisa identificou que, de acordo com o critério 

adotado de ranking médio (RM), o conjunto de proposições tecnicistas obteve um 

resultado de 3,1 pontos(valor muito próximo do valor limiar de 3 pontos que sugere o 

limite para consideração de técnica adotada).  

Neste sentido,as práticas tecnicistas ainda devem ser consideradas usuais, no 

entanto, algumas proposições isoladas, que contribuíram para este resultado, 

merecem atenção e reflexão quanto à manutenção de práticas relacionadas aos 

processos repetitivos e práticas como listas de exercícios, pois tais itens obtiveram 

os menores valores de RM da pesquisa e inclusive valores que os descaracterizam 

como práticas adotadas pelos docentes. 

Por outro lado, a corrente de ensino construtivista apresentou resultados melhores 

que a tecnicista, sendo impulsionada por proposições relacionadas ao processo de 

avaliação caraterístico desta corrente. Destaca-se a pratica do feedback, que, no 

conjunto de proposições de toda a pesquisa, assume o melhor resultado de RM. Tal 

resultado sinaliza a valorização por parte dos docentes das atividades relacionadas 

ao acompanhamento e entendimento do aprendizado progressivo e não instantâneo 

por parte dos alunos.  

Na própria análise da pesquisa, há uma observação que justifica, inclusive 

quantitativamente, a diferença de RM entre as duas correntes, pois a ausência dos 

extremos positivo, para o construtivismo na prática do feedback, e negativo para o 

tecnicismo com a proposta de listas de exercícios, faz com que os resultados entre 

as correntes se tornem equivalentes, como tradicionalmente as correntes tem se 

sustentado ao longo dos anos. 
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A terceira corrente de ensino analisada foi a ligada a questões sócio emocionais, 

que apesar de antiga como as demais analisadas neste trabalho, ganhou força na 

última década. Tal comportamento é confirmado por esta pesquisa que apurou para 

esta corrente um RM de 3,5 pontos, o melhor desempenho entre as correntes de 

ensino. 

Uma das conclusões que se pode extrair desse resultado é que os docentes estão 

inclinados a aceitar as proposições desta corrente sócio-emocional, dada a 

necessidade de socialização das atividades. Observa-se maior valorizaçãodas 

práticas em grupos, ampliação das fontes de pesquisa e apoio como, por exemplo,a 

aproximação de outro aluno com maior facilidade de assimilação, bem como o 

entendimento da condição específica de cada aluno.  

No entanto, tais práticas da linha sócio emocional podem encontrar obstáculos como 

o volume de alunos a ser atendido e até mesmo a qualificação atualizada dos 

docentes para tal prática, inclusive pela possível resistência a mudanças em 

decorrência da significativa experiência dos professores também apurada pela 

pesquisa. 

De forma comparativa, a corrente Sócio emocional se destaca amplamente em 

relação às demais, sobretudo pelo equilíbrio dos indicadores de RM dentro de seu 

próprio conjunto de proposições. Observa-se que, ainda que o valor maior de RM 

seja equivalente ao maior valor de RM construtivista, oconjunto de proposições sócio 

emocionais apresentou apenas em um critério, a saber, a prática de atividades 

extraclasse, valores que configuram a não adoção prática dos docentes. 

A prática de atividades extraclasse, apesar de parecer recomendada e estimulada 

pelos coordenadores de curso, se apresenta como um desafio, dada a característica 

do corpo discente bem como sua disponibilidade e a limitação de opções da cidade 

para tal procedimento. No entanto, de acordo com os dados da pesquisa, apesar de 

um resultado de RM de 2,8 pontos, pode se obter do gráfico a informação de que 

49% de docentes alegam promover sempre, ou pelo menos com muita frequência, 

atividades do tipo, a despeito do alto percentual que alega o uso raro da prática.  
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5.4 Contribuições da pesquisa 

A presente pesquisa fornece uma contribuição significativa ao processo de 

administração das instituições de ensino superior no sentido de que serve de base 

para análise da atuação do corpo docente, permitindo, com base nos dados obtidos, 

identificar a aderência da prática docente com o planejamento esperado da escola. 

Com a abordagem sobre critérios de competitividade das instituições de ensino, 

tendo como referência o resultado do ENADE, as escolas podem então planejar, 

suprimir ou ampliar ações práticas que conduzam ao resultado de competitividade 

desejado. 

O modelo de análise desta pesquisa foi estruturado com base nas principais 

correntes de ensino e permitiu comparação entre a aplicação de suas teorias na 

prática docente. Para obter este efeito comparativo, foi elaborado um questionário 

com proposições aplicadas aleatoriamente para evitar quaisquer tendências prévias. 

Ainda que público alvo da pesquisa tenha sido composto de profissionais de alta 

qualificação, a presente pesquisa se limita às instituições da cidade de Sete Lagoas, 

e está limitada às escolas particulares de ensino em Administração e gestão, não 

sendo, portanto, seus resultados aplicáveis a instituições de natureza diversa da 

citada. 

5.5 Trabalhos futuros 

O desenvolvimento da presente pesquisa desperta o interesse para aplicação do 

método de obtenção dos dados e sua decorrente análise em outros 

âmbitos,estendendo-se para outras regiões e localidades.  

 

Sob o ponto de vista dos tipos de instituição, observa-se a possibilidade de 

aplicação em instituições de ensino públicas bem como uma versão do mesmo 

trabalho que seja orientada a uma apuração da combinação público e privada. 

 

Outra opção estimulante é a aplicação da mesma pesquisa com a variação do 

público alvo, que nesta pesquisa adotou o docente como referência; no entanto pode 
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ser aplicada aos alunos e até mesmo aos coordenadores e diretores dos cursos e 

instituições, no sentido de obter visões diferentes da mesma realidade. 

 

É importante ressaltar que a presente pesquisa foi aplicada e desenvolvida na 

transição dos anos 2015 e 2016, época em que o cenário de atuação das 

instituições de ensino se apresentava sob influência significativa de adversidades 

provenientes de ações governamentais e alterações econômicas, sinalizando assim 

a pertinência de aplicação da mesma pesquisa em outros momentos com cenários 

alterados.  
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Apêndices 
 

Apêndice A - Aderência do Projeto à Linha de Pesqui sa 

 

Linha de Pesquisa: Inovação e Organizações 

Projeto de Pesquisa: Gestão da Inovação no Setor Ed ucacional 

Coordenação: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Gu imarães 

 

Este projeto visa identificar as tendências atuais da gestão estratégica de instituições de ensino 
profissionalizante e superior, tanto públicas quando privadas, no que diz respeito aos projetos de 
inserção dessas instituições e seus programas de pós-graduação no processo de inovação e 
desenvolvimento do país, especialmente a implantação de novas tecnologias de gestão e avaliação 
de desempenho. Os métodos utilizados são os exploratórios-descritivos, utilizando-se de dados 
documentais, pesquisas quantitativas e qualitativas. Espera-se, com esses estudos, que sejam 
identificadas e propostas estratégias de gestão eficazes no que diz respeito aos processos de 
educação formal e profissionalizante; modelos de gestão por competências, modelos de gestão e 
inovação educacional. Recuperado de 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701040J7#ProjetosPesquisa 

Situação: em andamento 

Natureza: Projeto de Pesquisa 

Alunos envolvidos – Mestrado Profissional: 4 

C, T & A: 10; Número de orientações: 6 

Integrantes: Eloísa Helena Rodrigues Guimarães (coordenadora); Frederico Pereira Mafra 
(integrante); Gilson Correa Heiderique (integrante); Lincoln Ignácio Pereira (integrante); Aldo Cézar 
Bianchi de Souza (Integrante); Fábio Coelho Pinheiro (integrante); Paulo Rodrigues Milhorato 
(integrante); Simone Novaes (integrante); Anderson Sidnei de Souza Campos (integrante).  

Produções: Guimarães, Bastos, Vasconcelos e Andalécio (2015); Souza, Guimarães e Jeunon 
(2015); Rocha Júnior, Guimarães e Jeunon (2014).  
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Apêndice B - Questionário: Abordagens do processo d e ensino-aprendizagem 

 

Identificação de dados para apurar qual abordagem de ensino aprendizagem 
utilizada pelos docentes tem influenciado positivamente o desempenho das 
instituições no ENADE 

 

Instituição 

Disciplina 

Experiência docente (meses): 

Para cada questão marque o número que representa sua opinião sobre cada tema. 

Questão 

Escala de importância 

    NUNCA RARAMENTE FREQUENTE MUITO 

FREQUENTE 

   SEMPRE 

Utilizo tutoriais para ensinar determinados 
conteúdos. 1 2 3 4 5 

Em minhas provas prefiro as questões de 
múltipla escolha. 1 2 3 4 5 

Utilizo simulações como recurso didático 
em minhas aulas. 1 2 3 4 5 

Estimulo os alunos a repetir a pronúncia de 
termos técnicos. 1 2 3 4 5 

Utilizo exercícios de fixação como recurso 
didático 1 2 3 4 5 

Em minhas avaliações são sempre 
padronizadas quanto à forma. Volume de 
questões por exemplo.  

1 2 3 4 5 

Você costuma propor a repetição de séries 
de exercícios em casos de dificuldade de 
assimilação por algum aluno? 

1 2 3 4 5 
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Você costuma usar teste prévio para 
selecionar e agrupar alunos em níveis de 
conhecimento? 

1 2 3 4 5 

Costuma promover atividades de pesquisa 
em grupos. 1 2 3 4 5 

Costuma promover série de debates. 1 2 3 4 5 

Você utiliza questões no formato 
discursivas e argumentativas, pois são as 
mais apropriadas para medir o 
aprendizado. 

1 2 3 4 5 

Considera adequada a pratica de 
diversificação das avaliações. 1 2 3 4 5 

Dedica tempo de feedback para correções 
das falhas dos alunos em avaliações 1 2 3 4 5 

Costuma fazer adaptações ao material 
didático de acordo com o perfil da turma. 1 2 3 4 5 

Costuma usar teste prévio dos alunos para 
diagnosticar perfil de conhecimento dos 
alunos. 

1 2 3 4 5 

Estimula um aluno a buscar ajuda nos 
estudos com outro aluno com maior 
facilidade de aprendizado. 

1 2 3 4 5 

Estabelece abertura de oportunidades aos 
alunos a buscar a novas experiências 
relacionadas à disciplina. (Experiências 
pessoais, curiosidades,) 

1 2 3 4 5 

Em seu método de avaliação, há 
valorização para aspectos ligados à 
organização das respostas. Valoriza o 
Raciocínio lógico mesmo que a resposta 
esteja incorreta? 

1 2 3 4 5 

Intervêm quando percebe a não integração 
social de algum aluno junto a turma. 1 2 3 4 5 
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Promove de ações extraclasse com os 
alunos. (Ex. viagens, visitas técnicas, etc.) 1 2 3 4 5 

Avalia a condição emocional dos alunos em 
condições de testes? 1 2 3 4 5 

Intervêm em caso de alterações de 
comportamentos extraclasse. (Ex. 
alterações de frequência) 

1 2 3 4 5 

Mescla ou alterna os métodos de avaliação 
em função da variedade de perfis de 
alunos. 

1 2 3 4 5 

Considera inaceitável a discussão por um 
impasse na sala de aula entre aluno e 
professor. 

1 2 3 4 5 
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Anexos 

Anexo A- Termo de consentimento Livre e esclarecido  – UNIFEMM 
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Anexo B - Termo de consentimento Livre e esclarecid o – PROMOVE 
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Anexo C- Termo de consentimento Livre e esclarecido  – UNA 
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Anexo D - Termo de consentimento Livre e esclarecid o – ETFG 
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Anexo E - Termo de consentimento Livre e esclarecid o – FASA 

 


