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RESUMO 

O uso do vídeo no contexto da educação se faz presente como um recurso que 

proporciona interação, criatividade e possibilidades de ampliação do conhecimento. Muito 

embora os benefícios do uso do vídeo sejam discutidos, o seu uso efetivo ainda não se concretiza 

no dia-a-dia acadêmico. A partir dessa conjuntura, foi proposto o objetivo geral que norteou a 

pesquisa: analisar de que forma o vídeo está sendo utilizado no processo de ensino-aprendizagem 

das Teorias Administrativas nos cursos de graduação em Administração das Instituições de 

Ensino Superior (IES) da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Para isto, fundamentou-se este 

estudo com conceitos e pesquisas das áreas: ensino de administração, estilos de aprendizagem, 

estratégias didáticas inovadoras e o uso do vídeo. Cabe ressaltar, que a pesquisa está vinculada ao 

projeto de Estratégias Didáticas Inovadoras do grupo de pesquisa de Gestão Universitária e 

Ensino Superior, pertencente à linha de pesquisa em estratégia do Programa de Pós-Graduação 

em Administração da Universidade Regional de Blumenau. A pesquisa pôde ser caracterizada 

como exploratória qualitativa. Em um primeiro momento, foi realizada uma análise documental 

dos planos de ensino de professores das disciplinas de Teoria da Administração, das IES de 

Blumenau, identificando a forma como os professores contemplam os vídeos em sala de aula. 

Após, ocorreram entrevistas com doze dos quatorze professores das mesmas disciplinas dos 

planos analisados. O instrumento adotado no segundo momento foi um roteiro de entrevista. 

Como critério de análise foram criadas unidades a partir dos discursos dos professores no intuito 

de responder aos objetivos da pesquisa. Foram criadas 55 categorias e destas, após análise  

detalhada, foram consideradas as que mais expressividade apresentaram à pesquisa. O método de 

evocação de palavras serviu para identificar qual a importância do uso do vídeo sob a ótica dos 

professores. Os principais resultados incidem sobre a caracterização do professor: 58,33% 



homens, faixa etária de 41 a 50 anos (58,34%), formação mais homogênea na área de 

Administração e para 50% dos docentes a profissão é secundária. A função do vídeo se apresenta 

com o intuito de aproximar conteúdo e ilustrar e o uso do vídeo ainda se dá de maneira 

tradicional em sala de aula. A realização desse estudo permitiu descobrir que o uso do vídeo no 

ensino das Teorias Administrativas nas IES de Blumenau ainda não é utilizado como um 

instrumento no processo de ensino-aprendizagem. Ele ainda é muito considerado como um 

recurso, puro e simples. Além disso, não há conhecimento, pela maioria dos professores, das 

possibilidades de uso do vídeo na sala de aula, assim como não há consenso sobre o que sejam 

estratégias didáticas inovadoras. Dessa forma, o vídeo ainda não pode ser considerado como uma 

estratégia didática inovadora no ensino das Teorias Administrativas dos cursos de graduação em 

Administração das IES de Blumenau. O estudo se apresentou como importante porque pode 

servir de base para os professores das disciplinas relacionadas, assim como pode ser replicado e 

cruzado com outras disciplinas das diversas áreas do conhecimento. 

 
Palavras-chave: Ensino; Estratégia Didática; Administração; Recursos Estéticos; Vídeo. 

 



ABSTRACT 

The use of the video in the educational context is presented as a resource that provides 
interaction, creativity and possibilities of knowledge improvement. Although the benefits of the 
use of video are discussed, its effective use is still not actual in the academic routine.  Starting 
from that conjuncture it was proposed the general objective that orientated the research: analyze 
which way the video is being used in the teaching-learning process of the Management Theories 
in the Management graduation courses of the Institutions of Higher Education (IES) from 
Blumenau, Santa Catarina. This study was based on concepts and researches in the areas: 
management teaching, learning styles, innovative didactic strategies and the use of the video. The 
research is linked to the project of research on strategies for competitiveness of HEIs focus on 
methodologies of teaching of the academicals research group from Management Higher 
education, belonging to the strategy research line of the Master Program in Management of the 
Universidade Regional de Blumenau. The research could be characterized as exploratory 
qualitative. In a first moment a documental analysis of the teaching plans from the management 
theory discipline of IES of Blumenau was accomplished, identifying the way as teachers 
contemplates the videos in the classroom. Afterwards, twelve of the fourteen teachers were 
interviewee. For the step the instrument adopted was an interview guide. As criterion analysis 
was created units starting from the teachers' speeches in the intention of answering the objectives 
of the research. A total of 55 categories were created and analyzed in depth, they were considered 
what more expressiveness presented to the research. The method of word evocation was to 
identify the importance of the use of video under the teachers' view. The main results happen 
about the teacher's characterization: 58,33% men, age from 41 to 50 years (58,34%), more 
homogeneous formation in the Management area, and for 50% of them teaching is a second 
profession. The function of the video appears with the intention of approximating and illustrating 
content and its usage remains in a traditional way in classroom. This study allowed discovering 
that the use of video in the teaching of the Management Theories in IES of Blumenau is still not 
used as an instrument in the teaching-learning process. It is still considered as a resource, pure 
and simple. Besides, there is no knowledge, for most of the teachers, of the possibilities of using 
the video in the classroom, as well as there is no consensus on what are innovative didactic 
strategies. In that way, the video still cannot be considered as an innovative didactic strategy in 
the teaching of the Management Theories in the Management graduation courses of the 
Institutions of Higher Education (IES) from Blumenau. The study came as important because it 
can may be used as base for the teachers of the related disciplines, as well as it can be replied and 
crossed with other disciplines from several knowledgement areas. 
 
Key-Words: Teaching; Didatical Strategy; Management; Estetical Resources; Video. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo são apresentados tema e problema, questões de pesquisa, objetivos, 

pressupostos e justificativa para o estudo e estrutura do trabalho. 

1.1  TEMA E PROBLEMA 

O modelo tradicional de ensino não se apresenta como compatível com os modelos de 

ciência, de tecnologia, de relações e com as necessidades e características da época 

contemporânea. A sociedade apresenta-se em constante mudança. A afirmativa, mesmo 

parecendo corriqueira, abrange um contexto importante ao considerar o âmbito acadêmico. A 

mudança no âmbito acadêmico está relacionada à presença da tecnologia. Os alunos têm a sua 

disposição uma gama de ferramentas para pesquisa e informação, o que pode possibilitar uma 

maior participação ativa em sala de aula. 

Num contraponto a esta realidade tecnológica e integradora, ainda se percebe forte 

presença de uma visão da Administração como uma atividade racional onde os gestores alcançam 

suas metas a partir da aplicação de conhecimentos objetivos e sistemáticos. Sob esta ótica, o 

ensino da Administração é vivenciado como uma transmissão objetiva de conhecimentos 

específicos e cientificamente verificados a partir de métodos tecnicistas de transmissão de 

conhecimento, num movimento muito mais passivo do que ativo no processo de ensino-

aprendizagem (DAVEL et al, 2004).  

A Administração apresenta-se como uma inter-relação de teorias e práticas. De acordo 

com Fischer et al (2007), o ato de administrar está permeado pelo uso da palavra, do discurso e 

da retórica, assim como o ensino. Sendo assim, ensinar e aprender representam oportunidades de 
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criação por meio de ações ponderadas entre razão e sensibilidade. Como um processo social, 

administrar supõe uma construção e um compartilhamento constante de significados que 

envolvem contextos racionais, culturais, pensamento e emoção que são expressos pela palavra e 

pelos demais tipos de linguagem. Neste contexto, é pertinente ao ensino da Administração que 

reflita as características inerentes à pratica de gestão, tais como a interdisciplinaridade e um 

processo contínuo de construção de conhecimento. 

Ensinar, aprender e apreender constituem elementos básicos da ação docente. Estas 

ações, catalisadoras da construção do conhecimento, muitas vezes são abordadas e executadas de 

maneira desconecta. Depreende-se a consideração por parte de muitos docentes que, ensinar, se 

resume a apresentar ou explicar conteúdos numa exposição. Esta concepção de ensino decorre do 

modelo jesuítico que, desde o início da colonização do Brasil pelos portugueses, em 1599, 

pregava três passos básicos para uma boa aula: preleção do conteúdo pelo professor; 

levantamento das dúvidas dos alunos e exercícios de fixação, cabendo ao aluno memorizá-los 

para a prova (ANASTASIOU, 2004). Nesta perspectiva, a aula passa a ser um ritual de repasse de 

conteúdos; um espaço onde o professor explica os assuntos e o aluno anota e os memoriza. Há o 

registro de palavras, fórmulas e equações, porém não há a compreensão de fato e a ligação destes 

com a prática. 

No entanto, a complexidade das questões atuais está a exigir um novo tipo de educação 

que contemple as várias dimensões do ser humano e da sociedade como um todo. O modelo de 

educação atual, disciplinar e fragmentado, está esgotado e não consegue gerar respostas aos 

problemas que se apresentam mais complexos e integrados entre si. 

Morin (2002) enfatiza a urgência de uma mudança de paradigma a partir da 

reorganização de conhecimentos, o que denomina de enfoque da complexidade. Nesta 

reorganização, a linha estritamente positivista, fragmentada, linear de conhecimento reducionista 
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cede foco para uma formação sistêmica, circular que preconiza o fazer dialogar entre as diversas 

áreas do conhecimento (AMBROSIO, 2001). 

Discussões sobre a ineficiência do processo de ensinar e aprender em pedaços isolados 

passa a surgir, indicando que o papel do professor necessita ampliar-se para uma perspectiva mais 

abrangente e que estimule as diferentes inteligências (ANTUNES, 1998).  

De acordo com Moraes (2007), o ambiente da disciplinaridade vem cedendo lugar para 

um contexto complexo e de existência dinâmica. A interdisciplinaridade assinala uma realidade 

de integração de saberes como prática do ensino. Dessa maneira, aponta-se como emergente a 

ampliação do papel do professor como construtor e mediador de práticas e procedimentos que 

visem a compreender o ser, a existência e a vida (MORIN, 2000; MORAES, 2007). 

Para Morin (1991, 2002), é urgente uma reforma do pensamento que seja capaz de 

fornecer meios e práticas aos indivíduos para conhecer e conceber a realidade de uma maneira 

mais abrangente. O paradigma educacional, ao considerar apenas a lógica e os saberes 

fragmentados, descarta a incerteza do processo de aprendizagem. Para Gardner (1995) e Morin 

(2002) isto é algo problemático, pois limita os indivíduos a conceitos prontos e não considera a 

dúvida como parte deste processo. Tal fato acarreta problemas de compreensão da realidade 

societária e organizacional que é complexa e inter-relacional (DOMINGUES, 2007). 

Neste sentido, tornam-se imprescindíveis novos pensamentos e posturas docentes no 

sentido de preparar os alunos para o paradigma da complexidade. A docência na perspectiva da 

teoria da complexidade não é limitada aos aspectos disciplinares. Enfatiza-se e estimula-se o 

desenvolvimento do ser humano como um todo, ou seja, como aluno, profissional e indivíduo. 

Aspectos como a criatividade e a arte fazem sentido neste novo paradigma ao permitir uma visão 

mais completa da realidade. 
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A arte apresenta-se como uma interessante alternativa para esta abordagem interligada 

de ensino, porque faz o indivíduo perceber a realidade de maneira estética, ou seja, aluno e 

professor visualizam, sentem, refletem e constroem o seu contexto de maneira objetiva e 

subjetiva (MORIN, 2002). Davel, Vergara e Ghadiri (2007)  ressaltam que a Administração é 

constituída essencialmente das conexões entre objetividade e subjetividade na tomada de decisão. 

Aspectos como sutileza, maturidade e sensibilidade apresentam-se diferentes na forma de se gerir 

uma organização. Neste contexto, para Davel et al (2004) a arte torna-se fundamental para a 

revitalização dos moldes de ensino de Administração, a fim de suprir as exigências que o 

mercado vem solicitando dos profissionais. 

Moraes e La Torre (2004) afirmam a necessidade de estratégias de ensino que se 

utilizem dos sentidos sensoriais como o tato, audição, olfato e fala, a percepção, ao permitirem o 

trabalho conjunto entre o pensamento e o sentimento possibilitam uma compreensão mais ampla 

e integrada  da realidade. Para os autores, o pensamento se entrelaça com as ações e as emoções, 

revelando a multidimensionalidade do ser humano e suas inter-relações. 

Nesse sentido, apresenta-se como emergente uma educação que se volte para a formação 

integral do indivíduo (MORAES, 1997), a partir da oferta de instrumentos, estímulos e condições 

que permitam ao aluno aprender a aprender, a conviver e a tomar decisões por meio da 

construção de hipóteses e ações tanto no plano individual quanto no coletivo. Moraes e La Torre 

(2004) propõem que o ato de conhecer seja uma experiência de emoções e sentimentos, 

extrapolando a operação unicamente mental e que seja vivenciado em diferentes circunstâncias. 

De acordo com La Torre (2002), as estratégias didáticas inovadoras podem permitir experiências 

instigantes e marcantes onde discentes  e docentes constroem, vivenciam, aprendem e expandem 

seu conhecimento. Nesta abordagem educacional princípios de criatividade e colaboração de 
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docentes e discentes são praticados no intuito de se desenvolver e relacionar conhecimentos, 

sentimentos, atitudes, habilidades. 

A busca por um reencantamento da educação amplia o papel do professor: de simples 

transmissor para integrador entre razão, emoção, sentimento e intuição como parte do saber. Aliar 

arte ao conhecimento científico pode traduzir uma oportunidade engrandecedora de vivência 

tanto para alunos quanto para professores (DAVEL; VERGARA; GHADIRI, 2007).  

O campo de alternativas para o uso da arte no processo de ensino-aprendizagem torna-se 

vasto. A arte permite a interação entre a sutileza, a criatividade, a razão e a sensibilidade e 

desenvolve uma relação de construção conjunta de conhecimentos. O professor se desloca da 

posição de um simples transmissor (DAVEL; VERGARA; GHADIRI, 2007) para co-produtor do 

conhecimento, tendo na arte o pano de fundo para a interdisciplinaridade. A compreensão das 

teorias de aprendizagem, o desenvolvimento das inteligências múltiplas e o emprego de técnicas 

inovadoras no ensino podem-se caracterizar como elementos balizadores por uma reorganização 

do fazer docente. 

Na aplicação da arte no processo de ensino-aprendizagem apresentam-se os recursos 

estéticos: fotografia, pintura, leitura, vídeo, poesia e literatura. Tais recursos representam um 

pano de fundo para interações didáticas inovadoras que se propõem a formar um indivíduo 

multidimensional. O uso do vídeo se configura como uma alternativa interessante de agregar 

conhecimento, por meio de  experiências extrassensoriais. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixieira – INEP (2008), o curso de Administração é o maior no país em número de matrículas. 

Dos 23.488 cursos de graduação oferecidos no Brasil, 3.429 (14,60%) são cursos de 

Administração. Das 36.9766 matrículas efetuadas em 30/06/2007, 90.803 (24,56%) foram 

efetuadas nos cursos de graduação em Administração. Este crescente avanço no número de 
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Instituições de Ensino Superior que oferecem o curso de graduação em Administração e o 

consequente aumento do número de professores trouxe uma forte preocupação com a qualidade e 

o tipo de ensino que é oferecido. Tal preocupação motivou a Associação Nacional dos Programas 

de Pós-Graduação em Administração (ANPAD) a criar um Programa para Capacitação Docente 

em Administração (PCDA). Este programa visa a estimular, construir e contribuir com propostas 

e práticas para a melhoria do ensino superior. Dentre as estratégias do programa, destaca-se o 

apoio à realização de experimentos de capacitação docente que desenvolvam habilidade para o 

ensino presencial com o uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs), recursos 

estéticos e recursos tradicionais em Administração, como o uso de casos e jogos. Fischer (2006) 

apresenta a iniciativa da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Administração (ANPAD) para a melhora do ensino da Administração na graduação e na pós-

graduação e também para contribuir na qualificação e na requalificação dos professores. Para 

isso, o Programa para Capacitação Docente em Administração (PCDA) compreende atividades 

de ensino, produção de recursos e materiais de ensino, a fim de promover a reflexão sobre a 

aprendizagem e as diversas formas de ensino.  

O que se verifica no ensino de Administração é a fragmentação do conhecimento por 

meio de disciplinas dispostas de maneira não condizente com o desempenho do papel do 

administrador. Consideradas como fundamentais na compreensão do todo da administração, as 

disciplinas de Teorias Administrativas constituem uma das primeiras experiências teórico-

científicas com que os discentes têm contato. A compreensão das teorias administrativas fornece 

o embasamento conceitual fundamental para o saber e o agir do administrador.  No entanto, 

apresentam-se como disciplinas eminentemente conceituais, desconectadas da prática 

administrativa e vêm sendo ministradas, na forma e no conteúdo, praticamente do mesmo modo 

como há mais de 40 anos, como ressaltam Skora e Mendes (2001).  
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A popularização da Internet e o custo reduzido das filmadoras e máquinas digitais que 

configura possibilidade de produção e distribuição do próprio material visual poderia 

disponibilizar ao professor um recurso barato, acessível e que se circunda de criatividade 

(VICENTINI e DOMINGUES, 2008). No entanto, o que se verifica é uma desconexão entre a 

realidade tecnológica e seu uso como estratégia didático-pedagógica. Um dos fatores que pode 

estar evidenciando este quadro de disciplinaridade e de fragmentação do ensino de Administração 

é o desconhecimento pelos docentes das diversas ferramentas didáticas, que incluem os recursos 

estéticos. Pode-se argumentar que o problema não é o despreparo técnico, apenas, para uma sala 

de aula, mas sim o desconhecimento dos usos e benefícios que os recursos estéticos podem trazer 

para o processo de ensino-aprendizagem.  

Além disso, os programas de pós-graduação podem não estar formando professores 

adequadamente preparados para o processo de ensino-aprendizagem. Vale ressaltar o que apregoa 

Fischer (2006), com respeito às disciplinas específicas voltadas à formação do pesquisador e não 

a do professor. Por mais de 20 anos o papel do professor ficou esquecido e tratado como 

atividade complementar, feito pelo aprendizado do conteúdo e pelo estágio docente. Dessa forma, 

o professor chega à sala de aula preparado inadequadamente para a organização e 

desenvolvimento do conteúdo e das práticas didáticas. Formar professores, nesse sentido, vai 

muito além de disciplinas complementares. A citação de Vasconcellos (2002, p. 27) reafirma o 

exposto: “(...) os próprios educadores, por incrível que pareça, também vítimas de uma formação 

alienante, não sabem o porquê daquilo que dão, não sabem o significado daquilo que 

ensinam(...)”. Torna-se necessário, portanto, abordar o ensino sob um enfoque sistêmico que 

subsidie a compreensão da essência interdependente da Administração (DOMINGUES, 2007).   

O ensino superior, repensado em sua própria essência, apoia-se em três pilares descritos 

por Masetto (2003): a organização curricular, privilegiadora de disciplinas conteudísticas e 
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técnicas, desconexas e nem sempre em consonância com as necessidades do perfil psicográfico 

que se pretende formar; a constituição de um corpo docente altamente capacitado do ponto de 

vista profissional (mestres e doutores), porém com pouca competência na área pedagógica; e uma 

metodologia que trata de dar conta, primeiramente, de um programa a ser cumprido em tempo 

determinado com a turma toda, esgotando 90%  das possíveis atividades em aulas expositivas e a 

avaliação se realiza como verificação. O sujeito do processo, nesse paradigma, é o professor. 

Contudo, é necessário repensar este processo. Substituir a ênfase no ensino pela ênfase na 

aprendizagem que tenha como compromisso desenvolver a pessoa sob diversos aspectos: 

capacidades intelectuais (pensar, refletir, buscar informações, analisar, criticar, argumentar e dar 

significado às novas informações adquiridas, relacionar, pesquisar e produzir conhecimentos); 

habilidades humanas e profissionais; desenvolver atitudes e valores integrantes à vida 

profissional competente e compromissado com a sociedade e o ambiente em que vive.  

O aumento do interesse por estudos relacionados a estratégias didáticas inovadoras tendo 

como pano de fundo a utilização de recursos estéticos é percebido na comunidade acadêmica. 

Contudo, os estudos realizados sobre o uso do vídeo como estratégia didática inovadora nos 

cursos de graduação ainda são incipientes e estudos como os de La Torre (2002), Moraes; La 

Torre (2004), Vergara, Gadhiri e Davel (2007), Saraiva (2007), Freitas (2007), Murashima 

(2007), Teixeira; Barbosa (2007), Mendonça e Guimarães (2007), Carvalho, Iorio e Salis (2007), 

Ipiranga (2007) apresentam que é possível agregar mais valor e amplitude ao processo de ensino-

aprendizagem.  

A partir da contextualização, pode-se definir que o problema central da pesquisa é 

analisar de que forma o vídeo está sendo utilizado no processo de ensino-aprendizagem das 

disciplinas de Teorias Administrativas nos cursos de graduação em Administração das 

Instituições de Ensino Superior (IES) da cidade de Blumenau, Santa Catarina? 
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1.2  QUESTÕES DE PESQUISA 

As questões de pesquisa que nortearão este estudo são as seguintes:  

De que forma o vídeo está sendo utilizado no processo de ensino-aprendizagem das 

disciplinas de Teorias Administrativas nos cursos de graduação em Administração das IES da 

cidade de Blumenau/SC? 

De que maneira os professores das disciplinas de Teorias Administrativas das IES da 

cidade de Blumenau/SC concebem a importância do uso do vídeo em sala de aula? 

Qual o entendimento dos professores das disciplinas de Teorias Administrativas das IES 

da cidade de Blumenau/SC quanto a estratégias didáticas inovadoras? 

O uso do vídeo por parte dos professores das disciplinas de Teorias Administrativas das 

IES da cidade de Blumenau/SC pode ser considerado como uma estratégia didática inovadora? 

1.3 OBJETIVOS 

A seguir, enunciam-se os objetivos geral e específicos de pesquisa. 

1.3.1 Geral 

Analisar de que forma o vídeo está sendo utilizado no processo de ensino-aprendizagem 

das Teorias Administrativas nos cursos de graduação em Administração das Instituições de 

Ensino Superior (IES) da cidade de Blumenau/SC. 
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1.3.2  Específicos 

A seguir, descrevem-se os objetivos específicos deste trabalho: 

 

a) Identificar o uso do vídeo em sala de aula nas disciplinas de Teorias 

Administrativas nos cursos de graduação em Administração das IES de 

Blumenau/SC. 

b) Conhecer o entendimento dos professores de graduação em Administração das 

disciplinas de Teorias Administrativas a respeito de estratégias didáticas 

inovadoras. 

c) Conhecer a importância do uso do vídeo pelos professores das disciplinas de 

Teorias Administrativas nos cursos de graduação em Administração das IES de 

Blumenau/SC. 

d) Verificar se o uso do vídeo pelos professores das disciplinas de Teorias 

Administrativas nos cursos de graduação em Administração das IES de 

Blumenau/SC no processo de ensino-aprendizagem pode ser considerado como 

uma estratégia didática inovadora. 

1.4 PRESSUPOSTOS  

Partindo da pergunta de pesquisa que visa a identificar de que forma o vídeo está sendo 

utilizado no processo de ensino-aprendizagem das disciplinas de Teorias Administrativas nos 

cursos de graduação em Administração das IES de Blumenau, Santa Catarina, e também qual a 

importância atribuída ao vídeo pelos professores e com base na revisão de literatura e com a 
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observação dos resultados de pesquisa na área (MORAN, 1994, 1995; FERRÉS, 1995; MORIN, 

2002; DAVEL, VERGARA e GADHIRI, 2007; MORAES e LA TORRE, 2004), um dos 

pressupostos é que o uso do vídeo seja vislumbrado apenas como complementar ao ensino pelos 

docentes. Ainda é pressuposto que haja um desconhecimento, pelos docentes, das possibilidades 

de uso do vídeo em sala de aula como atividade motivadora e incentivadora do processo de 

ensino-aprendizagem nas disciplinas de Teorias Administrativas. Este pressuposto estaria ligado 

ao fato de os professores não terem tido uma formação específica sobre sala de aula ou porque 

desconhecem os diversos recursos didáticos. 

Outro pressuposto apontado é que o uso do vídeo não seja considerado como uma 

estratégia didática inovadora e, sim, apenas como um recurso para a aula. Este pressuposto diz 

respeito à questão que verifica o entendimento dos professores quanto a estratégias didáticas 

inovadoras e também se o vídeo pode ser considerado como uma estratégia didática inovadora. 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Esta pesquisa torna-se relevante porque aborda um tema importante para a comunidade 

acadêmica que tem ligação direta com o fazer docente. Do ponto de vista teórico, além de 

abordar autores e estudos recentes, servirá como base e referencial para novos estudos na área, 

assim como confirmará estudos anteriormente propostos. De forma específica, este trabalho 

oportunizará confirmar conceitos pesquisados e fornecer um material consistente para a aplicação 

na realidade acadêmica e contribuir para o aumento de conhecimento na área. 

Para os professores, de maneira prática, este trabalho poderá fornecer subsídios para a 

ampliação de sua forma de trabalho e atuação em sala de aula de modo a tornar as disciplinas 

mais dinâmicas, consistentes e interativas. Para as Instituições de Ensino Superior, o trabalho 
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poderá fornecer informações que impliquem novos direcionamentos em suas propostas político- 

pedagógicas, a fim de formar um ser humano mais completo e mais crítico. Para a sociedade 

como um todo, este trabalho visa a agregar conhecimento para que as organizações voltem-se 

para a importância da arte como instrumento de crescimento e progresso pessoais e de estratégias 

de negócios. 

Cabe ressaltar que a pesquisa está vinculada ao projeto de Estratégias Didáticas 

Inovadoras do grupo de pesquisa de Gestão Universitária e Ensino Superior, pertencente à linha 

de pesquisa em estratégia do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade 

Regional de Blumenau. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do trabalho apresenta-se da seguinte maneira: no capítulo 2 são abordados os 

principais conceitos que suplantam a revisão de literatura. Este capítulo foi dividido por temas 

específicos que compreendem uma breve trajetória do Ensino da Administração no tempo, o 

Pensamento Complexo, as Inteligências Múltiplas, as Estratégias Didáticas Inovadoras, os 

Recursos Estéticos e, por fim, apresentam-se pesquisas correlatas ao tema: o uso do vídeo em sala 

de aula. 

No capítulo 3 é apresentada a estrutura metodológica que compôs a pesquisa: método de 

pesquisa, população pesquisada e os meios de coleta e análise de dados. O capítulo 4 apresenta a 

análise dos dados coletados, com suas interpretações e relações. Por fim, no capítulo 5, são 

apresentadas as conclusões e recomendações e, logo a seguir, as referências contidas neste 

trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, são apresentadas as principais abordagens sobre o tema pesquisado. 

Primeiramente, discute-se a trajetória do ensino de Administração no tempo. Logo a seguir, 

discorre-se a respeito do pensamento complexo e sua importância para a educação atual, depois 

se delineiam os estilos de aprendizagem, tendo como base o trabalho de Gardner e as 

inteligências múltiplas. Por conseguinte, apresentam-se as estratégias didáticas inovadoras e os 

recursos estéticos, principalmente o uso do vídeo no ensino e suas pesquisas correlatas. 

2.1 O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO: BREVE TRAJETÓRIA NO TEMPO E 

PREOCUPAÇÕES EMERGENTES 

Discussões a respeito da inadequação dos modelos de ensino superior começam a tomar 

espaço em publicações científicas, em discussões acadêmicas e no Congresso Nacional com a 

Reforma Universitária e o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, assim como as 

discussões sobre a flexibilização de currículos e a criação de novos modelos acadêmicos. A 

preocupação central emergente está no não cumprimento do papel originalmente destinado à 

educação superior: o de uma educação crítica (SARAIVA, 2007; SILVA e FISCHER, 2008).  

Um outro dado que merece atenção é o aumento considerável do número de Instituições 

de Ensino Superior nos últimos anos, e, por conseguinte, o de cursos de Administração. A 

Sinopse da Educação Superior (INEP, 2007) registrou 420.008 estudantes matriculados em 2005 

nos cursos de Administração, o que representa quase 20% do total de matrículas em toda a 

educação superior. Além disso, alterações na legislação dos cursos de graduação e novas 

diretrizes curriculares abarcadas por flexibilização e  por possibilidade de inovação no currículo e 
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no ensino de graduação apresentam um cenário favorável para a discussão e a reflexão no que 

tange à formação do administrador. 

Neste sentido, torna-se pertinente apresentar a evolução do ensino de Administração no 

tempo. As primeiras escolas superiores datam de 1808, quando a Corte portuguesa elevou a 

Colônia à condição de Reino. Contudo, o ensino superior no Brasil adquiriu cunho universitário 

somente a partir de 1930, em contraponto a países como México e Peru, pertencentes à América 

Espanhola, que tiveram suas primeiras universidades ainda no período colonial. Verifica-se, 

desse modo, que o ensino superior no Brasil caracterizou-se pela sua instalação tardia (SILVA e 

FISCHER, 2008). Serpa, 1996, e Siqueira, 2001, apontam como características básicas do ensino 

superior no Brasil a implantação a partir de grandes escolas profissionais e a origem pública, por 

meio da iniciativa do Estado.  

O final do século XIX foi o marco do início do ensino de Administração de Negócios no 

mundo. As discussões sobre o desenvolvimento da administração, na época, evidenciaram os 

estudos de Frederick Taylor (1845-1915) e Henri Fayol (1841-1925) de Estados Unidos e França, 

respectivamente. Dessa maneira, ambos os países pleitearam o status de pioneiro no ensino da 

Administração. Em 1881, a Wharton School foi criada nos Estados Unidos e houve a propagação 

do ensino de Administração. 

Três momentos históricos marcaram o ensino de administração no Brasil: a 

regulamentação dos currículos mínimos aprovados em 1966 e 1993 e, em 2003, com a aprovação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais. O precedente dos cursos superiores de Administração se 

deu no início do século, ao longo de um processo de definição de fronteiras do saber 

administrativos. Era necessário formar um administrador profissional apto a atender aos 

desígnios do processo industrial. A Lei nº  4.769, de 09 de setembro de 1965, determinou o 

acesso ao mercado profissional dos portadores de títulos expedidos pelo sistema universitário. Os 
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primeiros cursos de Administração foram oferecidos por: Escola Superior de Administração de 

Negócios (ESAN), em São Paulo, 1941; Escola de Administração Pública (EBAP/FGV) Getúlio 

Vargas, no Rio de Janeiro, 1952; Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (FCE/UFMG), 1952; Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(EAESP/FGV), 1954; Escola de Administração (EAUFBA) de Salvador, 1959; Faculdade de 

Economia e Administração (FEA/USP) de São Paulo, 1963; e Instituto de Administração 

(UFRGS) de Porto Alegre, 1966. Por mais de seis décadas o ensino da Administração se 

confundiu ao das Ciências Econômicas, até 1966, quando houve a definição do currículo mínimo. 

Dois grandes marcos referenciais caracterizam o ensino de Administração no Brasil: a 

Administração Pública, trazida pelo Império, e o conhecimento produzido nos Estados Unidos 

em virtude do pioneirismo nos estudos e publicações (SILVA e FISCHER, 2008; Conselho 

Federal de Administração, 2008). 

Assim, a preocupação central reside numa formação ampla, criativa e que abranja as 

diversas esferas do conhecimento pertinentes ao administrador. Nicolini (2000), em seu estudo, 

aponta para o cuidado que as IES devem ter no sentido de atender unicamente ao currículo 

mínimo, o que poderia transformar os cursos em fábricas de administradores. 

Nos últimos dez anos tem-se observado o considerável aumento do número de cursos de 

graduação em Administração no Brasil. Assim, torna-se relevante uma discussão acerca da 

eficácia do ensino frente às novas realidades da sociedade cada vez mais complexa e que se 

caracteriza por velocidade e imprevisibilidade de mudanças sociais, econômicas, políticas e 

tecnológicas (CLOSS, ARAMBURÚ e ANTUNES, 2006; SILVA e FISCHER, 2008). 

Em decorrência do número crescente de Instituições de Ensino Superior, também há de 

se observar a dimensão aluno-cliente e, a partir daí, uma tendência para dissociar o verdadeiro 

sentido do ensino de Administração. Saraiva (2007) aponta que as organizações de educação 
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superior transformaram-se em centros efetivos de negócios, tendo na educação uma commodity. 

Saraiva (2007) e Rodrigues (2001) evidenciam que este papel atribuído ao aluno (como cliente) 

afeta a qualidade da formação acadêmica, do corpo docente e das práticas de ensino, o que 

implica diretamente nas características e decisões de toda uma sociedade.  

Neste ínterim, torna-se pertinente ressaltar o currículo mínimo descrito na primeira 

Resolução, não numerada, datada de 08 de julho de 1966. Considerava que este seria apenas a 

base para o andamento do curso e que não deveriam engessar a formação do administrador. O 

currículo mínimo serve como “cabebal sobre o qual o vivo dinamismo das escolas promove as 

mais diversas explorações, combinando livremente os seus elementos na formação de novos 

pontos de enfoque os de novas disciplinas” (BRASIL, 1966). Nesse sentido, averigua-se que a 

preocupação com a criatividade permeia o ensino da Administração desde os primórdios. O 

Parecer 85/70 reforça o contexto: 

O currículo mínimo será a matéria-prima a ser trabalhada pelo estabelecimento na 
organização do currículo do curso, podendo ser complementada com outras matérias 
para atender às exigências de sua programação específica, particularidades regionais e a 
diferenças individuais dos alunos. A complementação deverá obedecer aos princípios de 
flexibilidade e sobriedade e guardar relação com a natureza e objetivos do curso, 
evitando-se os currículos enciclopédicos. (BRASIL, 1970) 

Assim, a preocupação central reside numa formação ampla, que abranja as diversas 

esferas técnicas do conhecimento pertinentes ao administrador. Nicolini (2000), em seu estudo, 

aponta para o cuidado que as IES devem ter no sentido de atender unicamente ao currículo 

mínimo, o que poderia transformar os cursos em fábricas de administradores. 

Este currículo mínimo apresentado em 1966, permaneceu vigente até 1993 com a 

Resolução nº 02/93, que afirmava ser um “conjunto solidário de matérias suficiente nucleares 

para atenderem, na sua fecundidade e segundo uma metodologia dinâmica, aos objetivos gerais e 
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específicos trabalhados no currículo pleno” (BRASIL, 1993). Observa-se o currículo mínimo 

como um parceiro para evolução e não um mecanismo limitador e inibidor (SILVA e FISCHER, 

2008).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), datada de 20 de dezembro de 

1996, estabeleceu o fim da vinculação entre formação e exercício profissional e determinou que 

os diplomas representam uma prova da formação recebida por seus titulares. Desvinculando o 

ensino da exigência de formação obrigatória do profissional, a nova LDB aponta para uma 

flexibilidade e diversidade na organização de cursos, atendendo a expectativas e interesses de 

alunos (SILVA e FISCHER, 2008). 

Em fevereiro de 2004, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação em Administração. Tais diretrizes devem atender aos 

diferentes perfis exigidos pela sociedade acompanhadas das novas tecnologias e que sejam 

presentes constantes revisões do projeto pedagógico do curso para que se origine um profissional 

adaptável e com autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste às necessidades 

emergentes (BRASIL, 2003). 

A prática, contudo, parece não atender às exigências das Resoluções em torno da 

liberdade criadora e emancipatória da educação em Administração. O modelo cartesiano e 

fragmentado de pensar cede a vez num cenário onde a educação virou um produto a ser 

comercializado, frente à realidade competitiva e mercantilista (SILVA e FISCHER, 2008; 

SARAIVA, 2007; CLOSS, ARAMBURÚ e ANTUNES, 2006). 

A função emancipatória da educação cede espaço para um modelo racional onde o 

aluno, ao invés de pensador crítico e reflexivo, se converte em consumidor de conhecimento. Por 

seu status de cliente, o aluno não deve ser contrariado, até porque é fonte de lucro para a 

Instituição e, contrariado, pode debandar para outra Instituição que lhe permita melhores 
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condições. Dessa maneira, ensino e professor transformam-se em mercadorias e são melhores à 

medida que vendem com mais ênfase a sua disciplina, mostrando como ela é fácil, interessante, 

compreensível e como ela pode ser facilmente aplicada (MCLARE, 2000; SOUZA-SILVA; 

DAVEL, 2005; GENTILI, 1996; SARAIVA, 2007).  

O papel reprodutor de conhecimentos acaba por reduzir a educação e seu papel 

transformador em uma mecânica lógica e racional. A formação da maioria dos profissionais de 

Administração está aquém de uma formação reflexiva. Fischer et al (2006) enfatiza que muito 

pouco mudaram os currículos na área de Administração ao longo das décadas, evidenciando-se 

muito mais os discursos do que as práticas de modernização. Closs, Aramburú e Antunes (2006) 

corroboram com a afirmativa, apresentando, em seu estudo, esta disparidade entre discurso e 

prática. De acordo com estes autores, o ensino está galgado em fotos instantâneas que julgam 

apenas as partes do problema e não os contextos, as causas e efeitos no espaço e no tempo.  

O reflexo deste tipo de educação, nas organizações, está em formar um profissional 

espectador do que se passa na organização e um executor de operações rotineiras baseadas em 

ordem e previsibilidade. Apenas o que está fora da função é percebido, uma vez que sua 

formação técnica e funcionalista o permitiu analisar. Há uma identificação dos sintomas de 

problemas e, raramente, há análise das suas causas, traduzindo uma visão desconectada do todo e 

uma aceitação passiva do ordenamento da organização (SARAIVA, 2007). Ofertam-se, ao futuro 

profissional, apenas  ferramentas operacionais para a ação (NICOLINI, 2003), sem levar em 

consideração as questões reflexivas e de contexto da organização (SARAIVA, 2007). 

No que tange à legislação, vale ressaltar que a educação superior no Brasil é 

representada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais que define rumos, intenções e parâmetros 

aos quais os cursos superiores devem seguir para receber reconhecimento e avaliação adequados 

do ponto de vista institucional. Neste sentido, vale citar o que apregoa a Resolução nº 1, de 2 de 
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fevereiro de 2004, do Ministério da Educação, em seu artigo 3º, sobre o perfil desejado do 

formando em Administração: 

Art. 3º O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado do 
formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, 
sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do 
processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e 
adequado, revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade 
intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou 
emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. (BRASIL, 
2004) 

E, ainda, em seu artigo 4º, discorrendo sobre as competências e habilidades esperadas do 

formando em Administração: 

Art. 4º O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:  

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo 
da tomada de decisão;  

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;  

III refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 
função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e 
criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;  

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade 
de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas 
do seu exercício profissional;  

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;  
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VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 
organizações; e  

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 
operacionais. (BRASIL, 2004) 

Em vista aos dispositivos da Resolução apresentados e analisando os estudos e práticas 

atuais no que tange ao ensino superior, verifica-se que a maior parte dos cursos de graduação em 

Administração não está preparada para este tipo de formação. A perspectiva de formação de 

administradores mais voltados para a pesquisa e para uma análise mais complexa dos contextos 

para a tomada de decisão ainda se mostra restrita a algumas Universidades Federais. A realidade 

da maioria das IES ainda se mostra como uma formação técnica, restrita a contextos disciplinares 

(SARAIVA, 2007). 

Sendo assim, torna-se relevante a discussão sobre a interligação dos saberes e os modos 

e maneiras de aprendizado frente a uma nova realidade que exige pareceres mais precisos a partir 

da análise profunda das questões envolvidas. O capítulo a seguir trata do pensamento complexo, 

de suas implicações e da importância deste para a formação do administrador nos tempos atuais. 

2.2 O PENSAMENTO COMPLEXO – A INTERLIGAÇÃO DOS SABERES 

A ciência, nos primórdios da história, se apresentou como una. Com o passar do tempo, 

especialmente após a Revolução Industrial, esta ciência foi sendo fragmentada e os 

conhecimentos, ora unificados, passaram a ser transmitidos de maneira isolada e desconectada. 

Esta fragmentação de conhecimentos pode conferir análises limitadas da realidade. 

A realidade competitiva que desponta na atualidade exige um profissional com um olhar 

multidimensional. Esse olhar que analisa e verifica a realidade sob diversos aspectos requer uma 
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formação sob o paradigma da complexidade. Morin (1991; 2002); Morin e Moigne (2000) 

apontam uma inadequação entre os saberes separados, fragmentados e compartilhados. A 

compreensão de questões complexas corresponde-se com um novo tipo de educação que aborda o 

indivíduo sob várias dimensões.  

O conhecimento é ampliado a partir da evolução da atuação humana e das suas 

interações sociais. Dessa forma, separar experiências e conhecimento pode fragmentar a 

formação do indivíduo. Morin (2001) apresentou que a sociedade e o ser humano estão em 

comunhão de interações e influências. O pensamento complexo aborda as partes e o todo, a partir 

de uma análise multidimensional de ser humano: biológico, psíquico, afetivo e racional. Dessa 

maneira, a complexidade tece uma proposta para uma discussão acerca do paradoxo inseparável 

entre uno e múltiplo. 

Vale ressaltar a definição de complexidade de Morin (2000, p. 206). 

O pensamento complexo é, pois, essencialmente o pensamento que trata com a incerteza 
e que é capaz de conceber a organização. É o pensamento capaz de reunir (complexus: 
aquilo que é tecido conjuntamente); de contextualizar, de globalizar, mas, ao mesmo 
tempo, capaz de reconhecer o singular, o individual, o concreto. 

O desejo de simplificar o entorno para tentar entender os acontecimentos pode parecer 

uma alternativa racional, porém pode deixar de considerar aspectos importantes no processo de 

construção do conhecimento. Nesta perspectiva, torna-se relevante descrever a citação de 

Tescarolo (2004, p. 49): 

a complexidade (...) representa a superação muito mais abrangente, pois representa a 
superação da visão que pretendeu descobrir princípios simplificadores nos fenômenos e 
sistemas irredutíveis, passando a se referir, portanto, a uma realidade muito mais 
ambígua e ambivalente. (...) A complexidade representa, portanto, uma crítica a um 
modelo reduzido de análise da realidade, cuja intenção é imitá-la e simulá-la, além de 
recriar o mundo observável. 
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Morin (2000) assinala que os pilares da ordem e da abordagem clássica foram sendo 

abalados conforme o desenvolvimento das ciências contemporâneas, fundamentadas pela teoria 

da informação, pela cibernética e pela teoria dos sistemas. Esses conceitos permitem abordar ao 

mesmo tempo a ordem, a desordem, o extrair o novo e o interagir. 

A complexidade apresenta-se quando os componentes que constituem um todo (como o 
econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico) são 
inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre as 
partes e o todo, o todo e as partes (MORIN, 2002, p. 14) 

Compreender a complexidade requer uma reforma do pensamento. Esta reforma do 

pensamento está diretamente ligada com uma reforma do ensino. Ensino e educação, apesar de 

unidos, possuem diferenciações. A educação pode ser considerada como a utilização de meios 

que permitem formar e desenvolver o ser humano intuindo despertar, provocar e favorecer a 

autonomia do espírito. O ensino deve preconizar a educação, ou seja, não transmitir o mero saber, 

mas construir uma cultura que permita compreender e pensar de maneira aberta e livre (MORIN, 

2002). 

A mera redução do complexo ao simples e da separação em detrimento da ligação 

conduz o indivíduo a conclusões restritas e, por conseguinte, a percepções e ações igualmente 

limitadas. Morin (2002) aponta a expressão “cabeça bem-cheia” para descrever uma cabeça com 

o saber acumulado e desprovido de um princípio de seleção e de organização. Observando o 

ideário do pensamento complexo há a menção para  a “cabeça bem-feita” que, ante a acumular o 

saber, dispõe concomitantemente de uma aptidão geral para colocar e tratar os problemas. Estas 

cabeças organizam e conectam os saberes e fornecem um sentido mais amplo ao conhecimento. 

Repensar o pensamento apresenta-se como um exercício constante de interrogação e de reflexão 

da realidade. 
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A “cabeça bem-feita” evita o acúmulo infecundo de conhecimentos, organizando-os e 

dinamizando-os. O conhecimento, pois, constitui um movimento cíclico constante de 

alinhamento e realinhamento de variáveis. Destaca-se a alusão de Morin (2002, p. 24): 

todo conhecimento constitui, ao mesmo tempo, uma tradução e uma reconstrução, a 
partir de sinais, signos, símbolos, sob a forma de representações, idéias, teorias, 
discursos. A organização dos conhecimentos é realizada em função de princípios e 
regras (...); comporta operações de ligação (conjunção, inclusão, implicação) e de 
separação (diferenciação, oposição, seleção, exclusão). O processo é circular, passando 
da separação à ligação, da ligação à separação e, além disso, da análise à síntese, da 
síntese à análise. Ou seja: o conhecimento comporta, ao mesmo tempo, separação e 
ligação, análise e síntese. 

No ensino, o desafio e a necessidade estão em articular as disciplinas de maneira que 

elas se interconectem a fim de contribuir com a formação de um indivíduo mais participativo e 

completo. (MORIN, 2002). Moraes (2008) descreve que é urgente uma educação voltada para a 

cidadania, a multiculturalidade e a interculturalidade a fim de resgatar o verdadeiro sentido da 

vida humana. A partir desta análise, descreve-se a necessidade de rever as formas de pensar, 

sentir e fazer o processo de ensino-aprendizagem. Linguagens, ciência, arte, tecnologias, métodos 

e recursos devem convergir para que ofereçam meios que permitam um aprendizado sob um 

enfoque multidimensional, a fim de formar um indivíduo proativo e tomador de decisões. O papel 

dos agentes de ensino-aprendizagem se amplia. Ao aprendiz, cabe o papel de exercer as ações 

necessárias para sua aprendizagem: buscar as informações, trabalhá-las, produzir conhecimento a 

fim de adquirir habilidades, ampliar atitudes e adquirir valores; e, ao professor, caberá o papel de 

mediador pedagógico e orientador deste processo de aprendizagem. 

O pensamento complexo analisa a realidade sob um enfoque multidimensional. A 

menção da transdisciplinaridade (LOPES, 2007) pode ser apresentada como pertinente neste 
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contexto, porque agrega e permite transpassar as amarras das disciplinas e permite estabelecer 

relações cada vez mais densas entre as ciências e os saberes e entre a arte e a técnica. 

Ao pensamento complexo configura uma ecologia da ação (MORIN, 2002). Ou seja, 

quando uma ação é disseminada ela começa a fazer parte das interações do meio social. O intuito 

é perceber que o conhecimento não se apresenta como uma tarefa solitária, individualizada. O ato 

do encontro, da troca, da inter-relação é elemento crucial para o conhecimento e na interação 

repousa o cerne do ser humano. Sendo assim, apresenta-se como preciso “(...) compreender o 

processo de construção de conhecimento pressupõe novos conceitos do que significa ser aluno e 

professor, requer mudanças nos papéis desempenhados por ambos” (MORAES, 1997, p. 150). 

Nesta nova concepção, docentes e discentes interagem no próprio ato de educar. O diálogo, a 

comunicação, a vivência, a troca, a percepção e a interação das diferenças acarretam 

transformações de pensamento e de atitudes. Torna-se importante uma nova visão e postura que 

abordem a interatividade, o caos, a interdependência e a visão de processo para incitar uma nova 

atitude onde educador e aprendiz promovam condições que integrem teoria e prática, movimento, 

fluxo e energia.  

Morin (2002) aponta sete aspectos problemáticos nos sistemas educacionais vigentes, a 

saber: a) a falta de uma definição clara sobre o que é conhecimento; b) a inexistência de um 

conhecimento significativo e contextualizado; c) a falta de ensinar sob a esfera da condição 

humana, ou seja, o que é a identidade humana em sua natureza biológica, social e individual; d) a 

falta de compreensão sobre a natureza individual e coletiva do ser humano, ocasionando o 

excesso de individualismo e pouca consciência social; e) a ênfase no ensino sob a perspectiva da 

certeza, ignorando a existência da incerteza na vida humana; f) a falta de consciência de 

cidadania planetária, interligando os problemas mundiais; e g) a falta de uma ética antropológica 

que tenha como foco a cidadania terrestre.  
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Sob este prisma, as lacunas existentes no processo de ensino-aprendizagem, destacadas 

por Morin (2002) e apontadas por Moraes (2008), fazem com que seja urgente uma educação 

voltada a religar as coisas e não a separá-las. De acordo com Moraes (2008), o pensamento 

complexo é aquele desprovido de certezas ou verdades absolutas porque abre espaço para a 

diversidade e para as percepções, ora divergentes ou aparentemente antagônicas. O pensamento 

complexo percebe a realidade em movimento, porque concebe que nada é estático e tudo se 

interliga e se complementa. 

Moraes (1997) afirma que o compromisso do docente com a educação deve estar 

sustentado pela criatividade e por uma nova compreensão a respeito da natureza e do homem. A 

construção do conhecimento vai se delineando a partir da análise da realidade que se apresenta 

como complexa. Sendo assim, a abordagem docente deve ser abrangente e multidimensional, a 

fim de permitir ao aluno a construção em conjunto de um conhecimento não fragmentado. 

Dessa maneira, torna-se relevante o apontamento de Moraes (1997, p. 139): 

o novo paradigma da ciência, além de reintegrar o sujeito na construção de 
conhecimento, resgata também a importância do processo ao reconhecer que pensamento 
e conhecimento, como tudo na natureza, estão em holomovimento. Ao mesmo tempo, 
valoriza a experiência, compreende que tudo o que construímos e organizamos é, na 
realidade, uma experiência, que cada um organiza a sua própria experiência e o faz de 
um modo diferente, como um princípio básico na construção do conhecimento. Há uma 
imanência em todo o conhecimento que depende da ação do sujeito, de seus processos 
internos. (...) A ênfase deverá estar na aprendizagem e não no ensino, na construção do 
conhecimento e não na instrução. A aprendizagem resulta da relação sujeito-objeto, que, 
solidários entre si, formam um único todo. As ações do sujeito sobre o objeto e deste 
sobre aquele são recíprocas. E o importante é a interação entre ambos. 

Ainda na perspectiva da educação sob o enfoque da complexidade, Moraes (2008) 

elucida que o objetivo do processo de ensino-aprendizagem se caracteriza pela facilitação do 

diálogo, da construção conjunta de significados por meio de um saber relacional, contextual e 

gerada a partir da interação professor-aluno. O foco passa da mera transmissão de conteúdos para 
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uma construção e uma evolução em conjunto de significados, relações e identidades. Até porque 

há um equívoco no modelo de educação tradicional. Por se basear na transferência e na 

memorização de experiências, informações e valores, este tipo de educação não considera que o 

cérebro não aceita realidades impostas, que vêm de fora para dentro. Demo (2000) afirma que, 

biologicamente, é impossível a reprodução de conhecimento, haja vista que a aprendizagem é um 

processo intrínseco, particular de construção, desconstrução e reconstrução do objeto a ser 

conhecido.   

Para evidenciar o que se tem discutido sobre o assunto, Closs, Aramburú e Antunes 

(2006) analisaram a produção científica sobre o ensino de Administração e o alinhamento desta 

com o enfoque da complexidade. Desta forma, foram analisados 103 artigos apresentados no 

Encontro Nacional de Pós-Graduação em Administração – ENANPAD, na área de Ensino e 

Pesquisa dos anos de 2002 a 2005. De acordo com a pesquisa, a maioria dos trabalhos ainda 

enfoca o ensino sob uma perspectiva estritamente positivista, fragmentada e não aborda o ser 

humano nas suas diversas dimensões e inter-relações. Há uma preocupação emergente de revisão 

do processo de formação gerencial de administradores desde 2002, porém poucas mudanças têm 

sido praticadas. Os projetos pedagógicos das IES são criticados sob o ponto da inadequação 

frente às necessidades que o mercado exige dos profissionais e emerge um movimento científico 

a fim de repensar mudanças no ensino que o compatibilizem com o contexto atual.   

Neste ínterim, os pensamentos e as iniciativas inovadoras, sob a ótica do ensino 

tradicional, são considerados como erros de compreensão, impossibilitando novas reflexões a 

partir de aspectos não previstos (CLOSS; ARAMBURÚ e ANTUNES, 2006). O sistema de 

ensino que estimula a reprodução de conhecimentos tende a tolher o aprendizado com os erros 

(AGYRIS, 2000). 
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Torna-se evidente rever os moldes de ensino sob uma perspectiva mais ampla de ser 

humano. Sendo assim, o processo de pensar e sentir apresenta uma conexão intensa quando 

mencionado no âmbito da educação. Sentipensar é um projeto intitulado por La Torre e Moraes 

(2004) no qual a aprendizagem se apresenta de maneira integrada entre conceitos, metáforas, 

imaginação, sentimentos, participação, debate e implicações. Há a proposta de uma integração 

daquilo que se percebe, pensa e age a partir de um sistema coordenado de ações com base nas 

sensações e emoções vividas.  Os educadores necessitam compreender a importância da conexão 

entre sentir e pensar como um processo fluido, coeso e indissociável a fim de melhorar os 

processos educacionais. O ensino, sob esta esfera, representaria a integração de conhecimentos e 

sentimentos e permitiria oportunizar experiências concretas de aprendizagem no sujeito; 

diferentemente da mera transmissão de informações. 

Convergindo a este pensamento, La Torre (2004) aponta que a evolução da humanidade 

e da sociedade como um todo incita novos modos de abordagem da educação e do processo 

ensino-aprendizagem que atinjam a quântica, a natureza, o pensamento complexo e as percepções 

de ser, sentir, agir, pensar e viver/conviver. Desse modo, este mesmo autor aponta que é 

necessária e urgente uma preocupação com novos paradigmas que auxiliem a ir além dos limites 

definidos pelo pensamento reducionista, clássico e simplificador. Tais paradigmas devem ser 

capazes de integrar sentimento e criatividade com objetividade e técnica. Até porque é importante 

ressaltar que os indivíduos não aprendem da mesma maneira, pois cada um tem em si 

determinadas características e habilidades que advêm de suas experiências anteriores. O 

administrador necessita estar ciente de que, no exercício de sua profissão, diferentes inteligências 

farão parte do seu dia-a-dia e será preciso gerenciá-las num universo de imprevisibilidade, alta 

competitividade e avanços tecnológicos.  
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Um entendimento conceitual sobre as múltiplas inteligências das quais os seres humanos 

são dotados pode ser verificado no capítulo a seguir.  

2.3 OS DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAGEM – H. GARDNER E AS 

INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Numa abordagem tradicional, a inteligência pode ser entendida como a capacidade 

operacional de responder a determinadas questões em testes específicos. Numa visão operacional, 

considera-se que esta faculdade é um atributo ou inata ao indivíduo (GARDNER, 1995). 

Gardner (1995) ampliou a concepção de inteligência, ofertando-lhe uma maior 

abrangência do que apenas a quantificação de QI. A inteligência passa a ser avaliada por uma 

ótica multidimensional e pluralista da mente que reconhece e emprega diversas facetas da 

cognição. Os estilos cognitivos, diferentes entre as pessoas, são utilizados para resolver 

problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em seus ambientes sociais e culturais. 

(GARDNER, 1995; WALTER; 2006). Na visão de Gardner (1995) deve haver um afastamento 

dos testes e suas correlações e ampliar a atenção para as fontes de informações mais naturalistas 

com relação ao modo como as pessoas desenvolvem capacidades importantes para seu modo de 

vida. Assim sendo, a inteligência está relacionada com os estilos, preferências, aptidões, 

características, habilidades e competências de um indivíduo (ARMSTRONG, 1994; JONES, 

2002; GREEN et al, 2005; WALTER et al, 2006). 

A inteligência, desta maneira, pode correlacionar-se ao conhecimento. Gardner (1995) 

aponta a inteligência como a capacidade de solucionar problemas ou elaborar produtos que sejam 

importantes para determinado ambiente ou comunidade cultural. Esta capacidade faz com que as 
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pessoas criem produtos culturais para capturar e transmitir conhecimentos e expressar opiniões e 

sentimentos. Esta interação é o que faz as pessoas buscarem e atingirem objetivos.   

Desse modo, os indivíduos, sob a ótica de Gardner (1995), possuem a habilidade de 

questionar e procurar respostas usando todas as inteligências – intituladas Inteligências Múltiplas 

– IM: inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, inteligência espacial, inteligência 

musical, inteligência corporal-cinestésica, inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal, 

descritas a seguir. 

A inteligência linguística, de acordo com Gardner (1994), relaciona-se às linguagens 

faladas, aos significados e às relações entre as palavras. Esta inteligência conecta-se às atividades 

ligadas com a oratória, os escritores, os poetas e os compositores. A criatividade descreve-se 

como a matéria-prima para a elaboração de imagens com palavras e com a linguagem de maneira 

em geral. A inteligência linguística, considerada como o tipo de capacidade em sua forma mais 

completa (GARDNER, 1994), pode ser abrangida como a capacidade de manipular a sintaxe, a 

semântica e as dimensões pragmáticas da linguagem. Tais inclusões podem delinear a retórica 

que se constitui o uso da linguagem para converter os outros a rumar por um curso específico de 

ação; a mnemônica que delimita o uso da linguagem para lembrar informações; a explicação que 

informa pelo uso da linguagem e a metalinguagem que se constitui no uso da linguagem para 

falar sobre ela mesma (ARMSTRONG, 2001; WALTER et al, 2006).  

A inteligência lógico-matemática relaciona-se ao pensamento dedutivo e ao raciocínio; 

tem relação com os números, com os pensamentos abstratos, com a precisão e com as estruturas 

lógicas. Esta inteligência associa-se à análise de detalhes, a meticulosidades do raciocínio 

dedutivo, ao envolvimento com números e símbolos matemáticos. A sensibilidade a padrões e 

relacionamentos lógicos, expressões e proposições “se-então; causa-efeito” e discernimento de 

padrões e relações entre objetos e números que abrangem: categorização, classificação, 
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inferência, generalização, cálculo e testagem de hipóteses (GARDNER, 1994, 1995; ANTUNES, 

1999; ARMSTRONG, 2001; WALTER et al, 2006; MARTIN, 2006). 

A inteligência espacial relaciona-se com o sentido da visão, à capacidade de formar um 

plano espacial e ser capaz de manobrar e operar utilizando esse modelo. Este tipo de inteligência 

compõe-se numa observação minuciosa por meio da habilidade de formar figuras tridimensionais 

na mente, caracterizando um senso aguçado de orientação. Esta inteligência, de acordo com 

Gardner (1995), liga-se diretamente com as profissões de arquitetos, geógrafos, marinheiros, 

engenheiros e médicos-cirurgiões que percebem de maneira contígua o espaço e a regem para a 

construção e interpretação de mapas, plantas e outras formas de representação plana. Armstrong 

(2001) insere que a inteligência espacial correlaciona-se com a sensibilidade à cor, à linha, à 

forma e ao espaço, bem como as suas relações e à capacidade de visualizar, de representar 

graficamente idéias visuais ou espaciais. 

A inteligência musical exprime o senso de ritmo e a percepção formal do universo 

sonoro e ao papel desempenhado pela música. Os elementos centrais deste tipo de inteligência 

caracterizam-se pelo tom ou melodia e pelo ritmo. Pode ser considerado como um sentimento 

puro da humanidade e liga-se à sensibilidade e à capacidade de transformar os sentimentos em 

composições. O compositor conecta-se ao universo de sentimentos e, tal qual o escritor, sente a 

beleza ou a tragédia. A inteligência musical se expressa na capacidade de perceber, discriminar, 

transformar e expressar formas musicais (GARDNER, 1994; ANTUNES, 1999). 

A inteligência corporal-cinestésica relaciona-se ao movimento físico, ao controle do 

corpo e de objetos. Menciona a atividade física, o movimento. Antunes (1999) aponta que esta 

inteligência é característica dos dançarinos, dos escultores, dos cirurgiões, instrumentalistas e 

mímicos por usarem os movimentos diferenciada e habilmente para propósitos expressivos.  
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A inteligência interpessoal fundamenta-se na facilidade para a comunicação, para o 

convívio social, para o bom relacionamento com os outros e para a identificação das intenções, 

motivações e autoestima destes. Nesta abordagem reside a presença da empatia e vincula-se a 

professores, líderes e terapeutas. De acordo com Gardner (1994), Walter (2006), essa inteligência 

vincula-se a relacionamentos entre as pessoas e à comunicação, à habilidade de sentir, ler e 

interpretar intenções e desejos alheios, além da habilidade de influenciar pessoas. 

A inteligência intrapessoal está representada no autoconhecimento, na introspecção e na 

reflexão. Na perspectiva de Gardner (1994), a inteligência intrapessoal representa a capacidade 

de formar um modelo acurado e verídico sobre si mesmo e de utilizar esse modelo para operar 

efetivamente na vida. Diz respeito ao estado interior do ser, ao autoconhecimento, à 

autorreflexão, à metacognição, à consciência de valores temporais e espirituais e aos sentimentos. 

Walter et al (2006, p. 115) abordam que esta dimensão pode ser 

sentida por todos que vivem bem consigo mesmos e se sentem como que envolvidos 
pela presença de um educador de si mesmos que, por sua vez, administra seus 
sentimentos, emoções e projetos, com o auto (e alto) astral de quem percebe suas 
limitações, mas não faz das mesmas um estímulo para o sentimento de culpa e desânimo 
ou para a estruturação de um complexo de inferioridade/incapacidade. 

Uma oitava inteligência descrita por Gardner e não presente em suas obras iniciais como 

descreve Antunes (1999) e Walter et al (2006) apresenta-se como a inteligência naturalista. Esta 

inteligência indica a compreensão do ambiente e da paisagem natural e de uma afinidade inata 

com outras formas de vida: plantas e animais. Esta inteligência conecta-se com o reconhecimento 

e a classificação das numerosas espécies – flora e fauna – do meio ambiente do indivíduo.  

Antunes (2003) discorre a existência de uma inteligência pictórica, não mencionada por 

Gardner. Nesta abordagem de inteligência apontam-se as pessoas que se expressam 

consistentemente por desenhos ou imagens gráficas em geral. 
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Analisando as Inteligências Múltiplas propostas por Gardner e revisada pelos demais 

autores abordados, verifica-se a importância de conhecer o indivíduo e suas diferentes facetas 

para que o ensino possa fornecer meios e métodos construtivos ao desenvolvimento de um ser 

integral. A preocupação com os métodos de ensino-aprendizagem aponta-se como patente. A 

teoria das Inteligências Múltiplas subsidia esta preocupação porque serve de base para o 

professor compreender o que é mais ou menos marcante na vivência do aluno e, por conseguinte, 

estimular e desenvolver as inteligências. Na visão de Campbell, Dickinson (2000) as experiências 

abertas de aprendizagem que vislumbrem as abordagens múltiplas das inteligências permitem aos 

alunos uma percepção ampliada sob diversas óticas, ao invés do simples reproduzir o que foi 

ensinado. 

Torna-se relevante atentar para a prática da educação: 

(...) centrada no indivíduo coletivo, no seu funcionamento cognitivo e emocional, no 
sujeito pensante que explora, experimenta, testa e relaciona hipóteses, coordena 
antecipações e retroações. Um ser de relações inserido numa totalidade, influenciado 
pelos fatores integrantes dessa totalidade, incluindo aqui o pensamento que não é apenas 
individual, mas também coletivo. Como resposta, teremos uma educação que valoriza o 
conhecimento como resultado das condições internas do sujeito, mas que, ao mesmo 
tempo, é influenciado pelas trocas entre os indivíduos e seu ambiente sociocultural, o 
que gera uma reestruturação (...). (MORAES, 1997, p. 162) 

Cabe citar o trabalho de Walter et al (2006) que analisou e avaliou o modo que os 

professores estimulam e trabalham as inteligências múltiplas com os alunos do curso de 

graduação em Administração de uma universidade brasileira. O estudo apontou que se torna 

necessário aliar atividades docentes e discentes de acordo com as inteligências mais aparentes e 

desenvolvidas nos alunos porque esse recurso facilita a assimilação e leva a uma assertividade no 

canal de comunicação. 
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Identificar quais as inteligências mais desenvolvidas no corpo discente torna-se de 

fundamental relevância para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que as estratégias de 

ensino podem ser direcionadas de acordo com as características da turma. Nesta perspectiva, 

Walter et al (2006) levantaram as inteligências mais desenvolvidas em 92 alunos de primeiro a 

quarto anos e 15 professores do curso de graduação em Administração da PUCPR, campus 

Toledo. A pesquisa identificou as inteligências mais desenvolvidas, agrupadas as turmas, como a 

interpessoal, a musical, a lógico-matemática, a corporal-cinestésica e a intrapessoal. As 

inteligências linguística e naturalista, as menos desenvolvidas. Quando analisadas separadamente, 

as inteligências predominantes foram por turma. 

TURMA INTELIGÊNCIA(S) MAIS 
DESENVOLVIDA(S) 

INTELIGÊNCIA(S) MENOS 
DESENVOLVIDA(S) 

1º ano Interpessoal, musical e corporal-cinestésica Natualista e linguística 
2º ano Intrapessoal e lógico-matemática Espacial, naturalista e linguística 
3º ano Musical, interpessoal, corporal-cinestésica e 

lógico-matemática 
Naturalista, intrapessoal, espacial e 
linguística 

4º ano Intrapessoal, lógico-matemática e interpessoal Linguística 
Professores Intrapessoal e lógico-matemática Espacial 

Quadro 1: Inteligências mais e menos desenvolvidas 

Fonte: Adaptado de WALTER et al (2006, p. 119-126). 
 

Nesta linha de raciocínio, Polli et al (2008) aplicaram o estudo das inteligências 

múltiplas na Universidade Regional de Blumenau com 305 alunos do curso de Administração 

com ênfase em Comércio Exterior e Gestão Empresarial. Os resultados demonstraram que as 

inteligências mais desenvolvidas foram a lógico-matemática, a interpessoal e a corporal-

cinestésica e as menos desenvolvidas, a naturalista, a musical, a linguística, a espacial e a 

intrapessoal. 

Ambos os estudos afirmam ser de importância relevante para o processo de ensino-

aprendizagem observar as inteligências mais predominantes nas turmas para que as metodologias 
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de ensino possam estar adequadas aos públicos e também que se permitam práticas para  

desenvolvimento daquelas que menos estão desenvolvidas. Desta forma, metodologias que 

desenvolvam e integrem conhecimentos, habilidades e atitudes são observadas no sentido de 

formar o futuro administrador de uma forma mais conectada com a realidade emergente. Moraes 

e La Torre (2004) apresentam uma aprendizagem integrada que aborda a colaboração dos 

sentidos, que interpõe imaginário, real, vivência, pensamento, reflexão e sentimento, de tal 

maneira que as diferentes inteligências convergem para o conhecimento.   

Um exemplo desta integração de sentidos pode-se dar pelo uso do vídeo em sala de aula, 

uma vez que, por conter imagens, sons e movimento pode haver o estímulo de diversas 

inteligências. Sobre esta temática, parte integrante das estratégias didáticas, o capítulo a seguir 

trata de elucidar os principais conceitos e estudos da área, a fim de apontar a importância de uma 

formação integradora para o administrador moderno. 

2.4 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS INOVADORAS NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO: A 

PRESENÇA DOS RECURSOS ESTÉTICOS  

A demasiada preocupação com o racionalismo desconsidera que o sentir também 

constitui elemento do processo de ensino-aprendizagem. Nesse ínterim, vale destacar a afirmação 

de Zamboni (1998, p. 8): 

(...) percebemos que as atividades relacionadas ao conhecimento humano giram em 
torno de um componente lógico, racional e inteligível, de um lado, e de um componente 
intuitivo e sensível, de outro, sendo assim tanto na produção do conhecimento científico, 
quanto do conhecimento artístico (...) 
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Na visão de Moran (2005) torna-se imprescindível uma postura ativa e participativa do 

profissional de educação. O papel da educação se amplia para integrar tecnologias com 

afetividade, humanismo e ética. O papel do professor, por conseguinte, também se amplia para 

um experimentador e orientador de processos de aprendizagem presencial e a distância, que 

levem em conta a criatividade. Sendo assim, Moraes e La Torre (2004) evidenciam que a 

aprendizagem integrada é um processo de construção de habilidades e competências.  O tópico a 

seguir discutirá sobre o reencantamento do processo de ensino-aprendizagem a partir do uso da 

criatividade. 

2.4.1 Dialogando sobre Estratégias Didáticas Inovadoras 

Conforme se verificou até este momento, é urgente a mudança de paradigma para uma 

educação mais circular, voltada para a formação integral do indivíduo, sob as esferas técnicas, 

emocional e humana. Sendo assim, o papel do professor neste processo de mediação entre ensino 

e aprendizagem se amplia e apresenta-se como primordial a discussão sobre as estratégias 

didáticas e, em especial, as estratégias didáticas inovadoras. Ainda mais se o pensamento 

convergir para o papel do administrador que constantemente toma decisões e, para isso, precisa 

analisar os conteúdos sob diferentes perspectivas. 

Remete-se, neste contexto, aos pilares principais da educação apresentados por Delors 

(1996): aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Estes 

objetivos são possíveis a partir da integração entre conteúdos fundamentais, básicos e 

transversais. A formação de um profissional e indivíduo completo passa pela integração de 

técnica, fundamentos e estratégias.  

A estratégia didática, na visão de La Torre (2002, p. 94), constitui: 
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um procedimento e, por conseguinte, uma atividade socioafetiva através da qual 
relacionamos os meios com os fins.  A estratégia não é um princípio nem uma atuação, 
mas um processo mental projetado sobre a prática, sobre os problemas (...). No sentido 
amplo, uma estratégia é uma forma de proceder flexível e adaptativa, em que partimos 
das variáveis contextuais e alteramos o processo conforme essas variáveis se 
modifiquem. Isso pressupões visões amplas ou de conjunto de todos os elementos e 
inclui tomar decisões pertinentes, isto é, adaptadas ao problema real. 

O termo estratégia, utilizado e difundido largamente a partir dos contextos militares, se 

faz presente no universo do ensino superior a partir de seu caráter indeterminado, aberto, difuso, 

ideológico e político. Possui caráter menos operativo do que os métodos e técnicas e leva em 

consideração condições contextuais para a tomada de decisão. A estratégia norteia a ação (LA 

TORRE, 2002).  

As estratégias docentes são processos voltados para facilitar a ação formativa, a 
caacitação e a melhoria sociocognitiva, tais como a reflexão crítica, o ensino criativo, a 
interrogação didática, o debate ou discussão dirigida, a aprendizagem compartilhada, a 
metacognição, utilização didática do erro, etc. Todas elas podem ser consideradas como 
estratégias de ensino por marcarem um modo genérico de delinear o ensino-
aprendizagem, gerando práticas concretas para consegui-la. (LA TORRE, 2002, p. 92-
93) 

A Unesco (1979) define estratégia no âmbito educativo como “a combinação e a 

organização do conjunto de métodos e materiais escolhidos para alcançar certos objetivos” (LA 

TORRE, 2002, p. 93).  Navarra (2008)  considera a estratégia como um meio para alcançar uma 

finalidade e, sob esta ótica, menciona a estratégia didática como “o processo discursivo, reflexivo 

e de mediação que pretende determinar o conjunto de normas e prescrições necessárias para 

otimizar um processo de ensino-aprendizagem” (RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, 1993, p. 69 apud 

NAVARRA, 2008, p. 49). 

Verifica-se na literatura o uso indistinto de conceitos sobre estratégias e técnicas de 

ensino e, em muitos casos, estes são usados como sinônimos. Dessa forma, torna-se pertinente 

descrevê-los de acordo com Anastasiou (2004). Uma estratégia de ensino é a arte de aplicar ou 
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explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis, a fim de atingir objetivos específicos. 

Uma técnica relaciona-se à arte material, à maneira ou habilidade de executar ou fazer algo de 

maneira especial. E dinâmica se relaciona ao movimento. As nomenclaturas citadas têm em 

comum a ênfase na atividade artística e, portanto, exige criatividade, percepção, vivência pessoal 

e capacidade de colocar em prática uma idéia, a partir do domínio do objeto trabalhado. 

Sendo assim, pode-se  descrever que a estratégia é a concepção, é o modo de explorar e 

aplicar e as técnicas, recursos e métodos são a operacionalização desta estratégia. A linha que 

divide um conceito do outro é muito tênue, até porque todas as nomenclaturas levam na 

criatividade o seu berço de ação. Torna-se pertinente entender a estratégia como um 

procedimento adaptativo onde se organizam ações com o objetivo de atingir metas previstas. O 

princípio da estratégia é o relacionamento entre os meios e os fins (LA TORRE, 2002).  Em 

sentido amplo, uma estratégia é  

uma forma de proceder flexível e adaptativa em que partimos das variáveis contextuais e 
alteramos o processo conforme essas variáveis se modifiquem. Isso pressupõe visões 
amplas ou de conjunto de todos os elementos e inclui tomar decisões pertinentes, isto é, 
adaptadas ao problema real. (LA TORRE, 2002, p. 94) 

 As estratégias não são apenas simples métodos, técnicas ou procedimentos que 

buscam, isoladamente, a eficácia da ação, pois consideram a relação entre a percepção, a 

concepção teórica, as experiências dos indivíduos e a ação (NAVARRA, 2008; LA TORRE e 

BARRIO, 2000). Desta maneira, apresenta-se o Quadro 2, no sentido de exemplificar algumas 

estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. 
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TIPOS DE ESTRATÉGIA EXEMPLOS 
Estratégias de transmissão baseadas no ensino Exposição 

Conferência 
Projeções, audiovisuais 
Lição magistral 

Estratégias interativas Diálogo 
Debate 
Trabalhos por projetos 
Centros de interesse 
Estudos de caso 
Resoluções de problemas 
Simulações 
Jogos competitivos e não competitivos 

Estratégias de aprendizagem individual Aprendizagem por descobrimento 
Metodologia heurística 
Ensino programado 
Ensino multimídia 
Contrato didático 

Quadro 2 - Estratégias didáticas 

Fonte: Adaptado de NAVARRA, 2008, p. 50. 
 

La Torre e Barrios (2002), por sua vez, apontam que o desafio emergente está em 

instruir e abordar o indivíduo sob quatro dimensões básicas: conhecimentos, sentimentos e 

atitudes, habilidades e vontade na realização das tarefas. O foco se desloca da mera transmissão 

para uma construção em conjunto, a partir de experiência e investigação de docentes e discentes. 

Assim, as estratégias didáticas inovadoras são introduzidas na discussão acadêmica.  

La Torre (2002) discorre que as tradicionais metodologias de ensino que se baseiam 

apenas na transmissão efêmera de informações não correspondem às demandas da realidade que 

emergem nos tempos atuais. As estratégias didáticas inovadoras levam em consideração 

princípios de criatividade, qualidade, competência e colaboração e apontam para uma mudança 

de visão nas quatro dimensões básicas do ser humano: conhecimentos, sentimentos e atitudes, 

habilidades e vontade ou empenho na realização das tarefas porque se balizam na experiência e 

na investigação. 
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Sendo assim, pode-se definir a estratégia didática inovadora como as estratégias de:  

ensino criativo orientadas para a aprendizagem relevante e integrada, para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, a uma atitude transformadora, a uma 
organização de atividades inovadoras, flexíveis e motivantes. (...) uma mediação que 
leve em consideração a experiência, a colaboração, o envolvimento do aluno. Se trata, 
definitivamente, de enriquecer o método com ações e atributos criativos. (LA TORRE, 
2008, p. 65)  

Uma estratégia didática inovadora tem como princípio atingir uma mudança planejada 

que ordene diferentes elementos pessoais, formais, técnicos, espaço-temporais e uma visão de 

conjunto. Para atingir as mudanças desejadas, a estratégia didática inovadora deve conter estes 

elementos conceituais: considerações teóricas, finalidade, sequência da ação no processo, 

adaptação ao contexto, agentes e eficácia dos resultados (LA TORRE, 2002), descritos a seguir.  

As considerações teóricas legitimam e justificam as ações e as práticas propostas. Tais 

considerações propiciam dar foco e visão de conjunto aos elementos do processo. A finalidade é 

a razão de ser da proposta. É imprescindível esclarecer as intenções antes da decisão das 

estratégias. No caso educativo, a finalidade da inovação é: a melhoria pessoal de professores e 

alunos, a melhoria institucional, referente à mudança cultural e a melhoria social. A sequência 

adaptativa ou a ordenação lógica e psicológica dos elementos materiais, pessoais e formais e a 

sua sequência formal. Neste aspecto, vale ressaltar que estratégias são feitas de pessoas para 

pessoas e esta relação nunca será linear, porém adaptativa.  A adaptação à realidade contextual, 

considerada como o elemento mais concreto da estratégia, onde a sequência temporal é 

dominante. “O contexto é o referencial de partida, de processo e de chegada” (LA TORRE, 2002, 

p. 96). Os agentes da estratégia, seu papel e tipo de relação não são elementos periféricos nem à 

estratégia propriamente dita nem aos seus resultados. Em cada enfoque da estratégia (positivo, 

interpretativo, crítico ou socioafetivo) os agentes adotarão diferentes papéis (diretivo, orientador, 
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crítico ou colaborativo) e deve-se levar em conta o papel e as funções que desempenham seus 

agentes ou atores. A eficácia ou funcionalidade facilita os critérios de qualidade de técnicas e 

estratégias (LA TORRE, 2002). 

Neste sentido, o ensino criativo é de natureza flexível e adaptativa, pois leva em 

consideração as condições do contexto e organiza a ação, observando as limitações e as 

capacidades dos envolvidos no processo (LA TORRE, 2008). 

La Torre (1998) apresenta a abordagem de ensino intitulada de modelo ORA: Observar, 

Relacionar e Aplicar, conforme a Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 1 – Modelo ORA  

 Fonte: La Torre, 1998, p. 75, adaptado pela autora (2008). 

A partir da análise da estrutura do Modelo ORA, pode-se inferir que o ponto de partida 

está na interação sociocultural e na utilização formativa dos estímulos do meio ambiente. O novo 

 
EXPERIÊNCIA PRÉVIA 

OBSERVAR – COMPREENDER 
 

1. Descrição do contato 
2. Descrição da situação 
3. Compreensão do fato educativo e/ou 

didático 

REFLETIR-RELACIONAR 
 

4. Destacar as idéias principais e 
secundárias 
5. Relacionar as idéias com a 
matéria o conteúdo 
6. Interpretar as idéias e tomar 
decisões. 
 

APLICAR 
 

7. Otimização e inovação 
8. Aplicação a situações e 
contextos familiares 
9. Valorização da própria 
aprendizagem 
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conhecimento é articulado por meio de três processos: Observar, Relacionar e Aplicar e que tem 

sustentação nas estratégias didáticas inovadoras. Tais estratégias, vislumbradas sob o prisma da 

interação dos sentidos do aluno, permite um conhecimento integrado, o desenvolvimento de 

habilidades flexíveis e adaptativas e atitudes e hábitos predispostos à ação de aprendizagem 

significativa (LA TORRE, 2008). Este mesmo autor ainda considera que o processo de 

aprendizagem visto pela abordagem do Modelo ORA deve abranger determinadas ações que se 

correlacionam com as etapas, a citar: a) partir da realidade mais próxima; b) simular a realidade 

quanto esta não é acessível; c) desenvolver a observação e análise; d) a aprendizagem como 

processo sociocognitivo; e) a reflexão como motor da mudança; f) aplicação dos significados e 

interesses; g) relação prática-teoria; e h) a interação prática-teoria favorece a 

transferência/aprendizado. 

O cerne da abordagem está em partir de um contexto, de uma realidade experienciada 

pelo aluno para observar e compreender a situação. A partir daí, o aluno faz relações e reflexões 

da prática com a teoria e aplica este conhecimento ampliando habilidades e comportamentos. 

Esta abordagem correlaciona-se a um projeto docente que insere integração de processos de 

inovação, formação e investigação descritos na Figura 2, a seguir. 
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        Figura 2 - Integração de processos de inovar, formar e investigar 

         Fonte: La Torre, 2002, p. 13. 

A partir da análise da         Figura 2, que apresenta a proposta de La Torre (2002), infere-

se três grupos de importância: a) elaborar novos materiais e estratégias docentes inovadores 

baseados nos princípios de construção do conhecimento e nas atuações docentes que propiciem 

uma nova cultura metodológica entre os docentes; b) propiciar a formação dos professores 

mediante a inovação e a investigação, a partir da prática visando à interação com os professores 
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companheiros; e c) a proposta constitui-se num modelo aplicável às instituições de ensino 

superior.  

O projeto caracteriza-se como cíclico, em movimento e interação dos princípios básicos: 

formação, inovação e investigação que, à luz dos conhecimentos de La Torre (2002, p. 14), 

apresentam-se como: 

a) a formação se orienta para o desenvolvimento profissional do docente. Formar é 
ajudar a tomar consciência das próprias atuações e como melhorá-las. Em tal sentido, a 
formação não se esgota na aquisição de conhecimentos, mas deve gerar atitudes e 
valores coerentes com as novas demandas, desenvolver novas habilidades, 
principalmente as específicas para o ensino, criar hábitos que possuem ser transmitidos 
ao aluno. (...) Aprender a ser, saber, fazer, querer. 

b) a inovação se entende como melhoria colaborativa da prática docente. Não se trata de 
uma melhoria individual, senão compartilhada, em colaboração. Por outra parte, a 
inovação não é somente um processo de mudança externa, mas também interna dos 
agentes envolvidos: professor e aluno. Falar de inovação é falar de formação de atitudes, 
habilidades e hábitos, conduzir estratégias, prever e superar resistências, conhecer 
processos, encarar conflitos, criar climas construtivos, (...). 

c) A investigação como processo de aquisição de conhecimentos para melhorar a prática. 
A meta de uma pesquisa educacional não é o mero saber ou o saber sobre, mas o saber 
para. Isto é, identificar as estratégias que produzem melhores resultados em 
determinados grupos. Trata-se de investigar o próprio processo de investigação 
metodológica. 

Sendo assim, parte-se para a menção de estratégias que aliem criatividade, coerência e 

práticas dinâmicas que envolvam os alunos.  

No entanto, é pertinente a consideração de que a experiência cognitiva tem sido 

amplamente enfatizada no meio universitário, contudo as considerações sobre os aspectos 

sensoriais da administração e da prática de ensino ainda apresentam-se limitadas. Esta ênfase nos 

aspectos racionais da aprendizagem reflete uma dificuldade em lidar com as emoções no contexto 

do trabalho e nas atividades coletivas e individuais que necessitem de aprendizado e mudança 

(DAVEL et al, 2004). Estes mesmos autores propõem uma concepção de organização, 



60 

administração, ensino e aprendizagem inspiradas na experiência estética que gere, por meio da 

dimensão emocional, formas para contribuir com as relações interpessoais, os processos 

organizacionais e gerenciais de tomada de decisão. 

Uma reconstrução do conhecimento (FISCHER, 2003), a partir de uma nova concepção 

do ensino-aprendizagem, é pretendida de forma a alinhar subjetividades, interesses, percepções e 

atitudes. Conteúdo e método, estrutura e natureza da matéria de ensino correlacionam-se de 

maneira indissociável (DAVEL et al, 2004). Delineiam-se estratégias que favorecem uma 

aprendizagem que permita a integração de sentidos, imaginação, intuição, colaboração e impactos 

emocionais (MORAES e LA TORRE, 2004). Neste ínterim, verifica-se que no momento em que 

o professor está selecionando os conteúdos e métodos para um aula, utiliza-se de relações 

subjetivas, percepções e interesses e não apenas um professor completamente objetivo, até 

porque o ensino não se constitui de um processo estático(FISCHER, 2003; DAVEL et al, 2004). 

Menciona-se o papel do professor na inovação (GONZÁLES, 1987 e LA TORRE, 2002) 

sob três prismas: o professor executor, o professor implementador e o professor como agente 

curricular. No primeiro caso, executor, o papel do professor fica limitado a executar exatamente 

as prescrições do corpo técnico e administrativo. Inova, mas dentro do que é estabelecido 

restritamente. O implementador começa a integrar uma visão de escola com cultura própria e 

atém-se às pessoas que desenvolvem na prática as inovações, na medida em que são mediadoras 

delas. O agente curricular, por sua vez, toma as decisões em função das necessidades originadas 

da prática em relação ao desenvolvimento da inovação, construindo-a. Sob este contexto, é 

emergente repensar o papel do professor na relação ensino-aprendizagem, conforme discorre 

Tejada (2002, p. 48): 
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a) necessidade da mudança, o que implica uma mudança de atitude e adquirir novas 
competências profissionais; 

b) aplicação prática da investigação-ação, como elemento de melhoria da própria prática 
profissional e portanto a inovação; 

c) trabalho em equipe, o que exige novas habilidades sociais (o professor ilhado em sua 
classe não tem sentido, hoje em dia, pelas próprias exigências do desenvolvimento 
curricular). Tudo isso configura uma nova concepção do centro educativo e seu sistema 
relacional, valores e estruturas; 

d) existência de outros protagonistas (família, meios de comunicação, outros 
profissionais, etc.) com os quais tem de relacionar-se; 

e) presença de outros meios (as novas tecnologias), que lhe permitem liberar-se da 
rotina, deixar de lado os planejamentos memorialísticos-tradicionais, etc. 

Resumindo, o professor de hoje, pelas exigências de sua prática, é um profissional que 

toma decisões, flexível, livre de preconceitos, comprometido com sua prática (...). 

A partir desta concepção, as habilidades e atitudes requeridas do docente ampliam-se 

para contextos que venham integrar atitudes colaborativas. Eis algumas delas, de acordo com 

Tejada (1998): a) conhecimento do ambiente: o professor deve extrapolar as paredes da classe, 

atuando a partir de contextos mais amplos, interagindo com estes, o que permite adaptação às 

necessidades e posicionar-se idoneamente em relação às demandas derivadas; b) capacidade de 

reflexão sobre a prática: ter a consciência do processo de ensino-aprendizagem, desde seu 

planejamento até a avaliação; c) autocrítica e avaliação profissional: guia para a inovação quando 

entendida como mecanismo de melhoria e qualidade dos processos de mudança; d) capacidade de 

adaptação às mudanças: predisposição para assumir a mudança como uma constante no seu ramo 

de atuação; e) tolerância à incerteza, ao risco e à insegurança: superar as resistências oriundas de 

toda a mudança; f) capacidade de iniciativa e tomada de decisões: atuar sob o pressuposto da 

autonomia profissional e fundamentada na capacidade reflexiva, crítica e avaliativa; g) autonomia 
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para intervir: não apenas o contexto da atuação profissional, mas a capacidade do profissional de 

envolver-se em processos de inovação; h) trabalho em equipe: os processos de inovação integram 

projetos comuns exigem trabalhar em equipe, afinal, o professor não pode trabalhar isoladamente 

e, sim, ao lado dos demais profissionais e protagonistas desta ação e desta interação surgem 

novas habilidades, novos projetos e novas atitudes; i) vontade de autoaperfeiçoamento: 

motivação para buscar novas formas de atuação com vistas à melhora de sua prática; e j) 

compromisso ético-profissional. 

Sendo assim, é emergente compilar estratégias, práticas e ações que agreguem 

criatividade à relação ensino-aprendizagem com todos os agentes deste binômio. O ensino 

criativo, intitulado por La Torre (2002), agrega uma natureza flexível e adaptativa levando em 

consideração as condições do contexto e organiza uma ação de acordo com os sujeitos 

envolvidos. Este ensino utiliza o plano como um guia e adapta o sujeito ao contexto. Na proposta 

de um ensino criativo, alguns elementos tornam-se indispensáveis: a) desenvolver capacidades e 

habilidades cognitivas: observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar, dramatizar, 

etc.; b) imaginar e motivar: imaginação criativa do professor no sentido de criar situações 

inusitadas, não usuais, surpreendentes e motivadoras; c) combinar materiais e idéias: utilizar-se 

de variadas combinações e usos múltiplos de meios de que dispõe o professor, utilizando a 

imaginação; d) relação entre docente e discente: interação a partir de um clima positivo que 

envolva o aluno na própria aprendizagem; e) atender aos processos sem descuidar dos resultados; 

e f) buscar a atitude. 

A criatividade no processo de ensino-aprendizagem estimula, agrega e facilita os 

processos de ideação porque rompe a lógica e permite surpreender os discentes, tal qual uma 

alavanca que permita remover a rotina a partir do uso de estratégias criativas (LA TORRE, 2002). 
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Dentre estas, cita-se o uso da estética no processo de ensino-aprendizagem. O capítulo a seguir 

trata desta discussão. 

2.4.2 A presença dos recursos estéticos no processo de ensino-aprendizagem 

Morin (2002) aponta para uma reforma do pensamento e corrobora com a visão de 

Dutton (2003) e de Dave,; Vergara e Ghadiri (2007), quando mencionam uma revitalização do 

ensino, em especial o ensino da Administração, com a interferência de recursos estéticos, arte e 

suas experiências como forma de ampliação da relação ensino-aprendizagem, porque consideram 

que este campo tem um poder transformador das práticas profissionais. Tais abordagens incitam 

uma aprendizagem que contempla sutileza, sensibilidade e maturidade – típicas características de 

um tomador de decisão. Fundamentam Davel, Vergara e Ghadiri (2007, p. 17):   

a utilização da arte como recurso pedagógico é uma prática aberta à imaginação de quem 
deseja utilizá-lo. Uma infinidade de caminhos e práticas é possível. (...) A arte pode ser 
fonte de inspiração, de conhecimento, de interpretação, de expressão e de comunicação. 

 
Os recursos estéticos podem representar um elo entre a dimensão substantiva (conteúdo) 

e a dimensão sintática (modos como o conhecimento é produzido e apreendido). A relação 

ensino-aprendizagem se expande e abrange uma relação ativa e marcante para o aluno e para o 

professor (DAVEL et al, 2004).  Moraes e La Torre (2004) complementam o exposto sugerindo 

uma educação integradora onde a aprendizagem seja um processo de construção de novos 

significados das coisas e do mundo, ampliando e melhorando habilidades e estruturas cognitivas, 

desenvolvendo novas competências que refletem nas atitudes e valores da vida como um todo. Os 
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estímulos multissensoriais impactam numa compreensão mais aguçada dos contextos e fazem 

pensar, sentir e atuar de maneira mais completa. 

O termo estética provindo do grego perceber, conhecer com os sentidos, é usado no 

sentido geral para referenciar todos os tipos de experiências sensitivas como forma de 

conhecimento. Estética (do grego aisthanomai: perceber, conhecer com os sentidos),  em sentido 

geral, faz acepção a todos os tipos de experiências sensitivas e não apenas as socialmente 

descritas como bonitas ou definidas como arte. No sentido geral, a experiência estética inclui: a) 

uma forma de conhecimento: conhecimento sensorial, frequentemente inconsciente, tácito e 

inefável –  não pode ser expresso em palavras; b) uma forma de ação: expressiva e desenhada por 

um impulso por um modo de sentir e não por um objeto; e c) uma forma de comunicação: pode 

acontecer à medida que as ações expressivas tornam-se o objeto do conhecimento sensorial e, 

portanto, uma forma de transmitir e compartilhar formas particulares de sentir o conhecimento 

inefável (GAGILARDI, 1998).  

Ao verificar o contexto organizacional, a estética se apresenta como uma força 

orientadora e organizadora e não apenas como uma maquiagem. A estética permite que as 

pessoas se imaginem na organização antes mesmo de estarem lá. Como é feita por e para pessoas, 

as organizações não podem ser concebidas apenas por aspectos de raciocínio lógico: pessoas 

ligam-se emocionalmente a uma organização e expressam sentimentos estéticos a esse respeito, 

conforme apontam Strati (1999, 2000a e 2000b) e Davel et al (2004). Nesta esfera, torna-se 

importante ressaltar que é nato do ser humano orientar sua ação pela visão, olfato, audição, tato e 

paladar na medida que as faculdades sensoriais permitam sentir e perceber. Afirma Strati (1999, 

p. 85): 
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A compreensão estética da vida organizacional enfatiza uma experiência sensível que é 
finita e concreta. O adjetivo “estética” da abordagem sublina a quebra de paradigma com 
a visão da organização como entidade dominada pelas capacidades intelectuais e 
racionais do ser humano, como se todas as outras faculdades só tenham sentido somente 
se forem subalternas e estas capacidades ou mesmos se forem controladas por elas. 
Contrastando com isso, o adjetivo “estética” busca modificar o foco de atenção para os 
aspectos sensíveis das organizações, para a construção, para a redefinição ou repressão 
da experiência sensível (...).  

Dessa forma, a abordagem estética permite a experimentação das organizações e da 

administração de uma maneira diferente, engajando sensações e sentimentos num movimento de 

criar e recriar significados.  

A importância do uso da arte no desenvolvimento pessoal e profissional de gerentes e 

colaboradores já é percebida em empresas como a Unilever. Perdas na participação de mercado e 

o reconhecimento da necessidade de aumentar a competitividade geral, tornando-se mais 

empreendedora, levaram a diretriz corporativa a criar uma cultura empreendedora. James Hill, 

então presidente da Lever Brothers, se voltou para as artes e iniciou o Catalyst – reconhecido 

como um dos principais programas de aprendizado corporativo baseado nas artes. O projeto 

Catalyst, desde 1999, tem como princípio utilizar processos artísticos como modo de resolver 

problemas de negócios e explorar questões para criar constantemente uma nova empresa, num 

processo de trazer aos negócios influências culturais e criativas.  Este processo traz bons frutos à 

empresa tanto no desenvolvimento e atingimento de metas como no progresso pessoal dos 

colaboradores. O uso da arte no processo de ensino-aprendizagem dos colaboradores corroborou 

para um processo de mudança institucional no qual as pessoas tornaram-se mais abertas à 

criatividade.  

A partir desta contextualização, apresenta-se como relevante repensar o ensino da 

administração sob um prisma estético. Até porque “(...) aprendizagem e ação não são somente 

produtos acabados do pensamento” (DAVEL et al, 2004, p. 6). A importância dos recursos 
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estéticos no ensino da administração se dá por uma ordem prática que analisa que o 

desenvolvimento de líderes muito atuantes frente a cenários de mudança, instabilidade, 

pluralidade e diversidade torna-se relevante para que se alcance os resultados organizacionais dos 

tempos contemporâneos. Uma ordem epistemológica aponta que os recursos estéticos no ensino 

de Administração contribuem para a formação de gestores, porque alunos e professores são 

expostos a dimensões da incerteza, da ambiguidade, da emoção e da diversidade e estas 

experiências podem desencadear um comportamento mais sensível às dimensões sociais, 

políticas, criativas e inovadoras no contexto social, permitindo estruturas organizacionais mais 

fluidas de imaginação e inventividade (BILIMORIA, 2000; DAVEL et al, 2004).   

Os aspectos estéticos ligam-se com a criatividade e proporcionam sentimentos, reflexões 

e ações de comprometimento com o objeto e o entorno estudados (DAVEL et al, 2004). Os 

recursos estéticos, tais quais a fotografia, o filme, a música, a dança, o teatro, a literatura e as 

artes plásticas arrolam uma sofisticação na relação ensino-aprendizagem porque proporcionam a 

vivência e a interatividade numa conexão de sentidos e sentimentos. O uso dos recursos estéticos 

proporciona o resgate das dimensões humanas da emoção, do sentimento, da intuição, da 

cognição e da lógica (DAVEL e VERGARA, 2001; DAVEL et al, 2004), o que favorece o 

equilíbrio entre a objetividade e a subjetividade por meio de práticas e experimentações. Esta 

constatação parece ir ao encontro do que fala La Torre e Moraes (2004), quando apresentam um 

modelo de ensino intitulado de Sentipensar, no qual as emoções são a base para a formação 

integral do indivíduo. 

A importância da estética no contexto da Administração se justifica porque ela é 

constituída, por si só, de elementos da razão e da emoção. Afirma Fineman (1997, p. 21): 
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Ao aprender sobre como administrar – liderança, ética, participação, avaliação, 
aconselhamento dentre outros – se aprende também sobre como emoções tornam 
irracionais processos supostamente racionais e os tornam o que são. Nossas decisões 
pessoais podem ser concebidas tanto como relacionadas com alegria, ansiedade, 
vergonha, sedução ou vulnerabilidade quanto como máscaras de uma racionalidade 
“fria”. 

O ato de conhecer merece uma reflexão porque embute dois processos: o sentimento e a 

simbolização (DUARTE, 1988). A percepção vai sendo desenvolvida a partir de sentimentos e de 

experiências vivenciadas que se transformam em símbolos que trazem sentido à vida. Sendo 

assim, a compreensão e o conhecimento humano vinculam-se à elucidação e compreensão de 

símbolos que tragam a realidade de uma maneira compreensível. 

A estética pode representar significativa contribuição para a formação integrada do ser 

humano. A estética permite a interação e a construção conjunta de conhecimentos entre docentes 

e discentes a partir do contato com a ambiguidade, a incerteza, a fluidez, a emoção, a 

fragmentação, o múltiplo e o diverso. Uma formação que leve em conta os recursos estéticos 

fomenta um gestor mais sensível (DAVEL et al, 2004) para perceber e tomar decisões a partir da 

congruência de criatividade, imaginação e fluidez. 

A abordagem estética no ensino permite a observação da dimensão humana. Esta 

afirmativa é reforçada pelas observações de La Torre (2000, 2002.2004), Vergara (2003) e Davel 

et al (2004) que evidenciam a importância de atividades que integrem sentimentos, teorias e 

experiências, a fim de desenvolver valores e habilidades intelectuais e emocionais que fomentem 

a interação com outras pessoas. Os conteúdos são utilizados como meio para desenvolver valores, 

habilidades e atitudes e quando assimilados e refletidos estes valores e habilidades há a 

continuidade da construção e da reconstrução do conhecimento (VERGARA,  2003). 

A arte apresenta o poder de perturbar, provocar, chocar e inspirar. Amplia as 

habilidades, estimula e legitima o senso estético e provoca a saída do status quo. Torna-se 
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possível a produção de conhecimento por meio da análise ou entendimento de um trabalho de 

natureza artística. Além disso, a arte apresenta-se como vínculo de cognição para o entendimento 

da vida e fornece inspiração, conhecimento, possibilidade de interpretação e vocabulários 

alternativos aos estudantes para expressarem-se e compreenderem-se (ABBS, 1994; DAVEL et 

al, 2004; DAVEL; VERGARA e GHADIRI, 2007).  

Complementa o discurso, a afirmativa de Fróis, Marques e Gonçalves (2000, p.201): 

uma das finalidades da arte é contribuir para o apuramento da sensibilidade e 
desenvolver a criatividade dos indivíduos. Na educação, esta finalidade é uma dimensão 
de reconhecida importância na formação do indivíduo, ampliando as possibilidades 
cognitivas, afetivas e expressivas (...) constituindo uma teia de significados do mundo do 
sujeito. 

Além disso, as experiências emocionais e estéticas estão intrinsecamente conectadas aos 

processos de aprendizagem e pensamento. O aprendizado de uma pessoa se dá realmente quando 

ela é emocionalmente tocada (FINEMAN, 1997; DAVEL, 2004;  LA TORRE e MORAES, 

2004).  

Como a estética é a principal via para as emoções e, então, a principal via para o 
aprendizado. (...) experiências estéticas não podem ser extinguidas ou conformadas, nem 
tampouco desvinculadas dos processos políticos da organização (...) e ajudam a precisar 
e a legitimar o desenvolvimento de nossa cognição. (DAVEL et al, 2004, p. 6) 

Os recursos estéticos estão disponíveis para o uso de acordo com a imaginação de quem 

deseja utilizá-los. Sob esta ótica, Davel et al (2004), em seu estudo, estruturaram cinco formas 

fundamentais na tentativa de explicar e estimular o uso dos recursos estéticos no ensino e 

aprendizagem da administração. Eis as formas: a) inspiração; b) expressão; c) conhecimento; d) 

interpretação; e e) comunicação, descritas a seguir. 
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O uso da estética como forma de inspiração provém da observação de que, quando 

retirados de seus papéis usuais, estudantes e professores sentem-se desestabilizados em virtude da 

perda da segurança que outrora era oferecida pelas suas crenças anteriores. Para sair deste status 

quo o âmbito da arte e da estética pode oferecer importantes ferramentas, visto que “os estudantes 

de administração não são acostumados a pensar sobre organizações nesses termos e há pouca 

possibilidade de eles permanecerem indiferentes ao uso de um material tão não-habitual quanto 

os recursos estéticos, em disciplinas habitualmente tradicionais” (DAVEL et al, 2004, p. 8). 

A estética como forma de conhecimento aponta que ela constitui muito mais do que uma 

simples embalagem de teorias estabelecidas e verdades preconcebidas; vai além da ilustração 

prática, porque fornece subsídios para desenvolver novos conhecimentos. O ato de conhecer, com 

a utilização dos recursos estéticos, suplanta a simples memorização das teorias administrativas, 

porque implica uma experimentação de significados: o processo de organizar, controlar, dirigir e 

planejar passa a ser concebido como uma interação das dimensões existenciais, sociais, 

emocionais, morais e corporais. Conhecer amplia-se de simples réplica para uma construção 

sólida de conhecimento sobre organizações a partir das relações com a vida. 

A estética como forma de interpretação aponta que é possível pensar na organização por 

meio de metáforas. A partir das correlações com essas metáforas, o conhecimento vai sendo 

interpretado e construído com as experiências de cada um. 

A estética como forma de expressão favorece a criação de vocabulários para a 

socialização de  entendimentos, experiências e conhecimentos sobre determinada questão. Estes 

vocabulários possibilitam formular e pensar sobre a administração e a organização de maneira 

singular: “(...) trata-se de produzir conhecimento dialético, (...) não somente algo que pode ser 

estocado e obtido mediante demanda, mas inclui também algo que nos modifica e que é 

modificado e singularizado por nós ao mesmo tempo” (DAVEL et al, 2004, p. 10). 
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A estética como forma de comunicação envolve um tipo de troca que parte do princípio 

que não existem verdades absolutas: todo o contexto pode ser analisado e entendido por meio de 

várias visões singulares sobre o que as organizações e a administração podem ser. 

A inserção de recursos estéticos no processo de ensino e aprendizagem da 

Administração pode representar substanciais ganhos na construção do conhecimento; porém, esta 

prática exige do professor uma nova postura que contemple a capacidade e a sensibilidade de 

equilibrar na sala de aula conteúdo e forma, pensamento e sensação, razão e emoção. Neste 

contexto, Davel et al (2004) apontam cinco desafios para o professor: a) considerar a qualidade 

dos textos a serem lidos e discutidos, bem como a forma de apresentá-los e de introduzi-los na 

sala de aula. Sem um conteúdo adequado, os recursos estéticos podem gerar uma sensação de 

caos, inutilidade e frustração, com relação aos objetivos principais da aprendizagem; b) alinhar o 

ensino e a concepção da Administração como conceitos que envolvam não apenas teorias e 

conceitos, mas também emoções, sensações e percepções; c) complementar a lógica positivista e 

cartesiana com uma que valorize a imaginação e a projeção como fonte de alternativa de 

conhecimento e aprendizagem; d) desenvolver um aprendizado baseado na interação entre as 

pessoas; e e) estar aberto a práticas de transgressão e a imprevistos: estabelecer uma estrutura de 

pensamento equilibrada entre leituras sistemáticas e rigorosas e uma leveza e flexibilidade para 

permitir que a criatividade e as novas idéias possam surgir e ganhem escopo na reflexão. 

O importante é observar que por meio dessas práticas novas e diferentes formas de 

conhecimento organizacional surgem e se renovam. O campo de atuação do entendimento da 

Administração e da organização amplia-se com a inclusão das emoções, visto que os sentimentos 

fazem parte do ambiente organizacional e o ensino não pode deixar de sinalizar estas questões. O 

uso de recursos estéticos na sala de aula pode contribuir para uma integração entre o que se 
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ensina em administração e o que se pratica no cotidiano das organizações (FISCHER, 2003; 

DAVEL et al 2004). 

Uma via para estas alternativas apoia-se no uso do vídeo como propulsor e instigador do 

conhecimento que será representado na seção a seguir. 

2.4.3 O uso do vídeo em sala de aula 

Revitalizar o ensino da Administração com métodos e técnicas que valorizem a 

interação, o convívio e as experiências apresentam-se como um desafio interessante para os 

docentes. A integração de recursos estéticos como filme, música, fotografia, teatro, dança, 

literatura e artes plásticas podem fornecer a base para esta revitalização, ao proporcionar uma 

compreensão mais ampla do ensino e da aprendizagem como relação na qual o aluno apresenta 

ativa e intensa participação (DAVEL et al, 2004). 

Neste contexto, os recursos estéticos são apresentados porque integram experiências, 

inspiram e transformam a condição humana e evocam a criatividade e a percepção. A observação 

de Davel et al (2004, p. 2) torna-se relevante: “ao abraçar o ensino em administração com 

recursos estéticos (e.g. filme, música, dança, teatro, fotografia, artes plásticas, literatura), 

podemos sofisticar a relação entre ensino e aprendizagem, tornando-a mais efetiva e frutífera”. 

A estética pode ser uma veia fecunda para a tarefa educacional que tem como princípio 

evocar a criatividade, provocar a curiosidade e criar oportunidades para o desenvolvimento de 

docentes por meio da independência intelectual e das habilidades sociais (DAVEL et al, 2004). 

Uma nova visão é apresentada tendo como pano de fundo a arte como integradora, que 

se propõe a conduzir os alunos a uma percepção além das visões tradicionais. A estética, 

suportada pela arte, ultrapassa as barreiras clássicas da educação e amplia o universo da 
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percepção. Tal visão ampliada permite crescimento e uma formação mais ampla ao aluno. Moran 

(2000, p. 15) versa que o processo de educar 

(...) é colaborar para que professores e alunos – nas escolas e organizações – 
transformem suas vidas em processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos 
na construção de sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional – do seu projeto 
de vida, no desenvolvimento das habilidades de compreensão, emoção e comunicação 
que lhes permitam encontrar seus espaços pessoais, sociais e profissionais e tornarem-se 
cidadãos realizados e produtivos. (...) Uma mudança qualitativa no processo de 
ensino/aprendizagem acontece quando conseguimos integrar dentro de uma visão 
inovadora todas as tecnologias: as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, as 
musicais, as lúdicas e as corporais. (...) Reaprender a conhecer, a comunicar, a ensinar e 
a aprender; a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e o 
social. 

O cinema e a linguagem fílmica podem representar significativo valor no processo de 

ensino-aprendizagem. Desde as mais remotas sociedades, a prática de contar histórias para 

transmitir informações, despertar valores, crenças, mitos e afins sempre se fez presente. O filme 

também conta histórias porque utiliza de movimento, forma, sombra, luz, fotografia, direção, 

construção de sentido e pode permitir a confrontação de interpretações, por meio da percepção de 

diversidades, valores, crenças e visões de mundo (DUARTE, 2002; DAVEL et al, 2004). 

Brandão (2004) considera o cinema como a arte que mais caracterizou o século que 

passou. Desde a sua criação, em 1895, meio de comunicação algum mostrou tanta maestria e 

realismo nas situações vividas pelas pessoas no seu cotidiano e no seu trabalho. Em diversos 

filmes as cenas apresentam-se de maneira realista a ponto de os espectadores concluírem que, 

trazidas para a realidade do dia-a-dia, as reações muito se assemelhariam. Esta possibilidade de 

captação da realidade amplia o cinema como importante ferramenta cultural e didática. Marx e 

Frost (1998) afirmam a importância do uso do vídeo, já que permite uma conexão dinâmica bem 

próxima ao meio da maioria dos estudantes que provêm de uma realidade virtual, de jogos, de 

interação e vídeo. 
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Além disso, das mais variadas tecnologias de informação e comunicação, o vídeo tem se 

mostrado como uma das mais populares, principalmente a partir da década de 80, quando a 

tecnologia deixou de ser exclusividade das emissoras de TV e  passou a ser de uso comum para 

as pessoas em geral (LIMA, 2001).  

No âmbito acadêmico, contudo, o uso do vídeo em sala de aula se deu a partir da década 

de 90 e as primeiras publicações neste sentido no Brasil foram de Moran, em 1994. O destaque 

dos estudos de Moran (1994) é que muito pouco se investiu em programas de capacitação de 

professores para a utilização do vídeo como recurso didático-pedagógico efetivo. Este fato pode 

explicar a morosidade com que o uso do vídeo ainda é visualizado no ensino como um todo: do 

fundamental ao superior. 

Moraes e La Torre (2004) confirmam as considerações acerca do uso do vídeo e o 

apresentam como integrador de linguagens, códigos, mensagens, contextos, ambientes, planos 

para transmitir uma mensagem. Estes autores apontam o uso do relato fílmico como relevante no 

ensino porque integra o acadêmico e o cotidiano numa esfera maior. 

O filme tem efeito integrador, não deixa de ser um relato, portanto as mensagens chegam 
através de diferentes linguagens como a palavra, a música, o relato e certamente a 
imagem. Isto quer dizer que o cérebro utiliza muito mais zonas, ativa muito mais 
neurônios para captarem os significados que provêm de cada uma das linguagens; 
significa que coloca em jogo não somente processos lógico-dedutivos vinculados ao 
hemisfério esquerdo, mas também ativa o hemisfério direito através da música, do 
espaço, da imaginação, das emoções... é por isto que o relato fílmico tem um efeito de 
desenvolvimento cerebral cognitivo-emocional muito superior a qualquer outro sistema 
de informação. O filme estimula todo o cérebro (...). Pelo que transmite, pelo que sugere, 
pelo que faz sentir e pensar. (MORAES, LA TORRE, 2004, p. 82) 

As imagens como um todo aproximam o espectador do objeto apresentado e 

possibilitam experiências de vida que, na maioria das vezes, perduram ao longo do tempo no 

consciente do indivíduo. Os filmes contam histórias onde as pessoas se identificam. Este fato 

isolado pode fornecer subsídios para ser usado na busca pela aprendizagem. Marx e Frost (1998) 
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ampliam a importância do uso do vídeo. Estes autores descrevem que o vídeo aumenta a 

compreensão do aluno a partir das ligações cognitivas entre ficção e realidade. 

Neste processo de realinhamento das formas e técnicas de ensinar aponta-se o uso do 

vídeo como um suporte consistente da relação ensino-aprendizagem.  O vídeo parte do concreto, 

do visível, do imediato e aguça os sentidos (MORAN, 1995), porque explora sensorialmente as 

situações, integra e conecta os participantes a um mundo das sensações. 

Em seu estudo, Moran (1995) propõe um roteiro simplificado e esquemático do uso do 

vídeo em sala de aula para que seu uso não seja interpretado como desleixo, falta de material 

didático ou como substituto em faltas ocasionais do professor. A proposta primeiramente aborda 

as utilizações dos vídeos: a) vídeo como sensibilização: despertador da curiosidade e da 

motivação para introdução de assuntos na sala de aula, fazendo um papel facilitador para 

aprofundar a pesquisa do assunto pós-vídeo; b) vídeo como ilustração: reforço dos assuntos que 

foram abordados em aula, compondo cenários até então desconhecidos dos alunos; c) vídeo como 

conteúdo de ensino: retrata determinado assunto diretamente (informa sobre um tema específico 

orientando a interpretação) ou indiretamente (mostra um tema permitindo múltiplas abordagens); 

d) vídeo como produção: como documentação (registros audiovisuais de aspectos importantes de 

sala de aula), como intervenção (intervir na trilha sonora ou na apresentação do material, 

modificando-o, ampliando-o e melhorando-o de acordo com o contexto) e como expressão 

(unindo sensibilidade e percepção de alunos e professores); e) vídeo como avaliação; f) vídeo 

como espelho: compreensão do eu por meio da reprodução no vídeo; e g) vídeo como 

integração/suporte: da televisão, do cinema, do computador. 

Observa-se, desse modo, uma mudança de visão e de postura da educação convencional 

para uma educação audiovisual. Esta inferência traduz-se numa atuação ativa do professor e da 

intervenção cada vez mais inteligente e criativa de recursos estéticos, especialmente o vídeo, 
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como balizador e suporte da ativação da criatividade. A imagem apresenta-se como uma forma 

superior de comunicação (FERRÉS, 1995) porque integra tecnologia, movimento, cultura e 

relacionamento social.  

Ferrés (2005) aponta que a emoção é o tema central da linguagem visual e, num 

processo de aprendizagem, apresenta uma proposta taxionômica de utilização do vídeo em seis 

dimensões: a videolição, o videoapoio, o videoprocesso, o programa motivador, o programa 

monoconceitual e o vídeo interativo. Cada uma das etapas serão abordadas a seguir: a) 

videolição: exposição sistematizada de conteúdos tratados com uma determinada exaustividade. 

Considerada como uma aula expositiva, porém o professor apresenta-se substituído pela 

tecnologia; b)  videoapoio: equivalente a dispositivos de apoio (imagens com movimento e sem 

som) a fim de reforçar o discurso verbal do professor ou dos alunos; c) videoprocesso: o vídeo 

possibilita dinâmica na qual os alunos sentem-se responsáveis pelo processo de criação, porque o 

vídeo está nas mãos do aluno. Exemplificam-se as situações onde o aluno é o protagonista e a 

situação é gravada e reproduzida para análise. É considerada (Ferrés, 1995) como uma das 

formas mais criativas de interação didática com o aluno, porque induz à criação, à criatividade, à 

interação, ao compromisso e ao dinamismo de expressões de linguagem e artísticas, 

reinventando-se permanentemente; d) Programa Motivador caracteriza-se como destinado 

essencialmente a proporcionar uma motivação inicial sobre um tema ou um assunto com fins 

objetivados; e) programa monoconceitual: utilização do vídeo feito unicamente em torno de um 

tema muito específico, delimitando uma forma intermediária entre o programa motivador e o 

videoapoio; e f) vídeo interativo, que se constitui na aplicação de duas tecnologias, vídeo e outra 

mídia.  

Complementando o exposto, Ferrés (1998) analisa o papel do vídeo no processo de 

ensino-aprendizagem e discorre acerca de sua utilização em sala de aula, definindo alguns 
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critérios, a seguir descritos: a) redefinir o olhar e o fazer pedagógico para promover mudanças 

nas estruturas, incorporando o audiovisual na prática educacional cotidiana; b) o vídeo não 

substitui o professor, mas pode promover transformações na função pedagógica deste; c) para 

haver um aproveitamento satisfatório do uso do vídeo em sala de aula é mister que os professores 

tenham formação específica para a utilização do meio; d) usar o vídeo como recurso audiovisual 

não significa abandonar os demais recursos didáticos, mas, sim, incita um novo direcionamento 

para eles; e) o uso de um determinado audiovisual deve estar conectado a um contexto e ser 

impulsionador de um processo que tem no aluno o centro; do contrário, o vídeo apresenta-se 

apenas como ilustrador do discurso; f) a eficácia do uso do vídeo está diretamente ligada ao tipo 

de uso que se fizer dele; g) o uso do vídeo como recurso comprometido com uma visão 

contemporânea da educação num contexto interdisciplinar deve estar centrado no processo e não 

no produto em si; ou seja, o aluno deve ser envolvido no processo de maneira criativa e 

participativa, a fim de desenvolver as diversas esferas do conhecimento; h) o vídeo representa 

uma forma de expressão autônoma e permite diversas interpretações e formas de crescimento e 

usos no processo de ensino-aprendizagem; e i) quanto maior o contato do aluno com o vídeo, no 

sentido criativo, criador e experimentador, maiores e melhores os resultados com a utilização 

desse recurso. 

Moran (1998) apregoa que o uso inadequado de vídeos no processo de ensino-

aprendizagem pode distorcer e prejudicar as potencialidades educativas e criativas do processo 

que poderiam ser descritas como: a) vídeo como tapa-buraco, onde o mesmo é utilizado apenas 

para preencher o tempo vago do aluno; b) videoenrolação, quando a mídia é usada sem vínculo 

com os assuntos estudados; c) videodeslumbramento: o professor fica fascinado pelo recurso, 

limita-se apenas a ele e esquece as demais tecnologias e dinâmicas que poderiam conduzir seu 

programa de aula; d) videoperfeição, quando a tendência é questionar todos os vídeos como 
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imperfeitos: conteúdo, técnica e estética; e e) só-vídeo, onde há a exibição efêmera do vídeo, sem 

discussões ou integrações com outros momentos de aula.  

Vale ressaltar que os esforços que se concentram em otimizar o processo de ensino-

aprendizagem de maneira efetiva, criativa e integradora com a utilização de recursos como o 

vídeo apresentam ganhos circunstanciais no desenvolvimento de docentes e discentes. Contudo, 

há de se ter uma preparação consistente de docentes para que os desvios e vícios sejam 

minimizados. 

Independentemente da forma como o vídeo seja utilizado em sala de aula, o primordial 

está na integração e na interação de temas, pessoas, experiências e contextos. O processo do uso 

do vídeo não se deve vincular a ações efêmeras, sem continuidade ou com pretensões descabidas 

dentro de um processo de ensino-aprendizagem inovador e comprometido com a evolução do 

indivíduo social. 

Para uma melhor visualização dos temas que embasaram a discussão teórica, apresenta-

se o Quadro 3 com o resumo dos principais autores utilizados. 

O Ensino da Administração: Breve Trajetória no Tempo 
e Preocupações Emergentes  
 

 Saraiva (2007); Silva e Fischer (2008); INEP (2007); 
Closs, Aramburú e Antunes (2006); Rodrigues (2001); 
Nicolini (2000); Mclare (2000); Souza-Silva e Davel 
(2005); Gentili (1996); Fischer et al (2006); Nicolini 
(2003). 
 

O Pensamento Complexo – A Interligação dos Saberes 
 

Morin (1991, 2000, 2001, 2002); Tescarolo (2004); 
Lopes (2007); Moraes (1997, 2008); Demo (2000); 
Closs, Aramburú e Antunes (2006); Agyris (2000); La 
Torre e Moraes (2004); La Torre (2004). 
 

Os Diferentes Estilos de Aprendizagem – H. Gardner e 
As Inteligências Múltiplas 
 

Gardner (1994, 1995); Walter (2006); Armstrong (1994, 
2001); Jones (2002); Green et al (2005); Walter et al 
(2006); Martins (2006); Antunes (1999, 2003); 
Campbell, Campbell e Dickinson (2000); Moraes 
(1997); Polli et al (2008); Moraes e La Torre (2004). 

Estratégias Didáticas Inovadoras no Ensino de 
Administração: A Presença dos Recursos Estéticos 
 

Introdução ao tema: Zamboni (1998); Moran (2005); 
Moraes e La Torre (2004). 
Dialogando sobre Estratégias Didáticas Inovadoras: 
Delors (1996); La Torre (1998, 2000, 2002, 2004, 
2008); Navarra (2008); Rodríguez Diéguez (1993);  

 Continua... 
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 Continuação. 
 Anastasiou (2004); La Torre e Barrios (2000); Davel et 

al (2004); Fischer (2003); Moraes e La Torre (2004); 
Gonzáles (1987); Tejada (1998, 2002) 
A presença dos Recursos Estéticos no Processo de 
Ensino-Aprendizagem: Morin (2002); Dutton (2003); 
Davel, Vergara e Ghadiri (2007); Davel et al (2004); 
Moraes e La Torre (2004); Gagilardi (1998); Strati 
(1999, 2000); Davel et al (2004); Bilimoria (2000); 
Davel e Vergara (2001); Fineman (1997); Duarte 
(1998); Vergara (2003) 
O Uso do Vídeo em Sala de Aula: Davel et al (2004); 
Moran (1994, 1995, 1998, 2000); Duarte (2002); Marx e 
Frost (1998); Lima (2001); Moraes e La Torre (2004); 
Ferrés (1995, 1998) 
Pesquisas Correlatas: Bases de Dados Internacionais; 
Eventos Nacionais; Publicação de Davel; Vergara e 
Gadhiri (2007) 
 

Quadro 3 - Disposição dos assuntos teóricos. 

Fonte: da autora (2009). 

2.4.4 Pesquisas correlatas: o uso de filmes no ensino da administração  

A transformação da mera repetição de conteúdos em construção conjunta de 

conhecimento apresenta-se como um desafio inspirador para docentes. A partir desta razão, 

determinadas ações fazem com que o foco para um ensino centrado na formação integral do 

indivíduo tomem espaço, como interações e percepções sensoriais com a presença ativa da 

relação professor-aluno. 

A busca por pesquisas correlatas deu-se nas bases de dados internacionais Blackwell, 

Sage, Gale, Proquest, Emerald e Wilson. A pesquisa compreendeu o período de 13 de outubro de 

2007 a 12 de fevereiro de 2009. Nas bases de dados, as palavras-chave utilizadas para a 

investigação de artigos foram: video and classroom; video and higher and education e use and  

video. Nesta busca foram localizados 7 artigos na Blackwell, 25 na Sage, 60 na Gale, 96 na 

Emerald e 247 na Wilson. Nos anais dos eventos, a busca gerou 139 trabalhos no EnEPQ, no 
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Enangrad 2 artigos e no Enanpad, 94. Na publicação de Davel, Vergara e Ghadiri (2007), foram 

escolhidos dois trabalhos: Saraiva (2007) e Freitas (2007).  

 Com relação à base de dados internacional, a consulta à Emerald descreveu 96 artigos, 

dos quais, após uma leitura mais aprofundada, quatro foram utilizados para esta pesquisa. Marx e 

Frost (2001) pontuam sobre a capacidade de envolvimento entre professor e estudante que o 

vídeo permite. Além disso, emerge a urgência de uma abordagem de ensino mais flexível e 

colaborativa, enfatizando a interação estática do livro e o poder de transição e de interação que o 

vídeo desenha numa esfera de aprendizado cognitivo. Dessa forma, o educador consegue 

aproximar o objeto de estudo dos estudantes porque a linguagem se torna próxima e interativa.  

Meisel (2002) argumenta a instantaneidade e a capacidade singular de prender a atenção 

sobre o objeto que o vídeo exerce. Sob esse prisma, o processo de ensino-aprendizagem pode ser 

ampliado. O uso do vídeo torna-se bastante eclético porque pode apresentar tanto uma ilustração 

de técnica bem como mostrar os assuntos que precisam de maior atenção. O vídeo impacta e o 

centro do estudo do autor é que o processo de preparação da visualização do vídeo em sala de 

aula é tão importante quanto o vídeo em si. Dessa maneira, este autor apresenta que se torna 

primordial a preparação do modo de utilização do vídeo (contexto, situação, o vídeo, os recursos 

envolvidos e o encaixe do tema com a disciplina e assuntos abordados)  para que se atinja o 

propósito de um ensino-aprendizagem mais consistente e integrador. 

O estudo de Ziegenfuss (2003) apresenta a experiência do professor da disciplina de 

Ética para o curso de Auditoria Operacional da Old Dominion University, Virginia, EUA. Os 

alunos da disciplina preparam vídeos sobre os cenários da ética, a partir de discussões e leituras 

feitas em sala de aula. O produto final foi projetado aos demais alunos e discutido. A experiência 

trouxe aprendizado em conjunto: professor e alunos, e foi considerada válida porque permitiu 

ampliar a atuação da disciplina para uma esfera prática. 
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Sweeder (2007) pontua a respeito da importância do uso do vídeo em sala de aula como 

integrador entre alunos e professores. O autor sugere que o uso do vídeo está intrínseco num 

processo que envolve: revisão bibliográfica, preparação do local e do contexto, seleção das 

ferramentas e dos equipamentos para a exibição do vídeo, a exibição em si e a pós-exibição do 

vídeo. Dessa forma, o uso do vídeo alimenta a compreensão do objeto a ser estudado e também 

permite abordar o indivíduo de maneira cognitiva, social e tecnológica – tais quais as 

necessidades dos professores e alunos do século XXI. 

Analisando os anais dos congressos da Enanpad do período de 2000 a 2008, a busca 

gerou 94 artigos e destes, para a pesquisa, foram selecionados quatro, após análise aprofundada 

com relação aos objetivos deste trabalho. O primeiro artigo a citar é de Ipiranga (2003). Em seu 

estudo, o objetivo central é o relato da proposta do uso de filmes no ambiente de aprendizagem 

da Administração na disciplina de Desenvolvimento Gerencial. O método exposto foi a exibição 

de filmes em sala de aula e a consequente discussão e relação dos temas com os tópicos da 

disciplina. Como resultado, a experiência mostrou-se válida e contributiva a uma reflexão 

auxiliar no processo de aprendizagem. 

O artigo de Carvalho, Iorio e Salis (2005) descreve as atividades letivas e de pesquisa  

em função da criação de uma disciplina eletiva a fim de integrar Administração, Comunicação e 

Cinema oferecida no curso de graduação em Administração de uma IES pública.  Numa 

abordagem onde o aluno passa a ser agente realizador de seu processo de aprendizagem, ao invés 

de mero espectador, o estudo aponta como produto final os filmes documentários em curta- 

metragem e que galgou as fases de teorização de um contexto, planejamento e desenvolvimento 

do projeto, amparados por pesquisa bibliográfica de base multidisciplinar.  

O estudo de Fleury e Sarsur (2006) aborda o uso de estratégias interativas, representadas 

pelo vídeo, para a aprendizagem no desenvolver do tópico de  gestão por competências para o 
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curso de Administração de Empresas. O método deteve-se a abordar, de maneira comparativa e 

complementar, abordagens teóricas, narrativas do filme e interpretações das duas esferas. Os 

resultados apontam ser apropriadas as menções de utilização de estratégias diferentes na relação 

de ensino-aprendizagem. Além disso, a pesquisa apontou uma intersecção importante no que se 

refere à concepção do tema (competências) com demais conceitos relevantes ao administrador, 

como processo de aprendizagem e gestão do conhecimento. 

A pesquisa de Furtado, Garcia e Vasconcelos (2008) apresenta uma sugestão de uso do 

filme “Anna e o Rei” como recurso didático para ampliar a discussão sobre o tema cultura nas 

organizações, nos cursos de graduação e especialização em Administração. A partir do filme, a 

intenção é levar os alunos a compreenderem o tema cultura organizacional sob diversas 

abordagens e não como uma variável a ser gerenciada pela alta administração das organizações. 

O filme foi analisado e os principais temas de abordagem da cultura foram elencados com as 

cenas. Além disso, foram analisados os livros-textos que compreendem as bibliografias básicas 

usuais da ementa da disciplina. Como resultado, verificou-se que há poucas publicações 

específicas sobre o tema. Além disso, em todos os livros pesquisados a cultura é tida como uma 

variável, configurando uma abordagem restrita ao tema. O uso do vídeo para esta disciplina 

traria, a partir da sugestão de uso descrita no artigo, possibilidades de mais abordagens, 

compreensões e discussões sobre o tema o que, seguramente, abarcaria uma formação mais 

consistente de gestor. 

Dos anais do EnEPQ (2007) foram identificados  três trabalhos correlatos. O artigo de 

Mendonça e Guimarães (2007) objetivou apresentar e discutir duas experiências de ensino 

(graduação e pós-graduação), onde filmes forma usados como estudo de caso e sátira para o 

ensino de comportamento organizacional e metodologia de pesquisa. O potencial dos filmes na 

prática de ensino é descrito por meio de dois exemplos, partindo de uma análise a partir da 
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observação dos comportamentos dos agentes da história e a sua devida comparação com as 

temáticas das disciplinas. Dessa forma, os autores argumentam que os filmes podem representar 

uma ferramenta importante para ilustrar tópicos e conceitos relacionados com a administração, 

bem como demonstrar aplicações de teorias da área de comportamento organizacional, foco do 

estudo aqui descrito. Desta maneira, os autores apontam que o uso de filmes em sala de aula 

permite aos alunos uma aprendizagem social vivenciada de maneira ativa. 

O trabalho de Gava e Xavier (2007) buscou contribuir com a narração do emprego do 

uso de um vídeo na formação do administrador em sala de aula. Um documentário foi usado em 

sala de aula a fim de debater sobre cultura corporativa e suas noções de responsabilidade social e 

política no espaço público. Dessa forma, o filme se mostrou válido e permitiu a articulação de 

uma referência estimulante e dotada de uma linguagem própria e de intensa presença no cotidiano 

de grande parte dos alunos de graduação. 

Barbosa e Teixeira (2007) apresentam uma proposta de oficina onde o tema uso do 

vídeo em sala de aula é debatido, a fim de apresentar alguns passos que podem ser seguidos no 

processo de ensino-aprendizagem, vislumbrando promover, por meio da emoção, estímulos que 

levem à reflexão e à interação do grupo antes, durante e após a sua exposição. A oficina possui 

quatro etapas que compreendem: 1) discussão sobre a relevância do uso de filmes como recurso 

didático; 2) os diversos momentos de emprego do uso do vídeo na sala de aula; 3) apresentação e 

discussão de exemplos práticos; e 4) desenvolvimento de um trabalho em equipe. 

Ainda no Enangrad 2008, um estudo de Vicentini e Domingues (2008) apresenta um 

panorama da utilização do vídeo em sala de aula pelos 38 professores lotados no Departamento 

de Administração de uma IES do Sul do Brasil no período de outubro e novembro de 2007. 

Mesmo que o vídeo configure uma tecnologia dinâmica e que tem se destacado nos últimos anos, 

percebeu-se que os professores ainda apresentam dificuldades para incorporá-lo como um recurso 
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educacional. A pesquisa demonstrou ainda que a maioria dos professores utiliza o vídeo como 

instrumento didático educativo, no entanto, esta utilização limita-se a vídeos motivacionais. 

Na publicação de Davel, Vergara e Ghadiri que incitou, inicialmente, a curiosidade 

sobre o estudo do tema, foram analisados dois artigos. O trabalho de Saraiva (2007) teve como 

objetivo a utilização do vídeo nas disciplinas de Teorias da Administração I e II numa faculdade 

em Belo Horizonte/MG a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem. O método 

aplicado correspondeu a quatro etapas principais: a) exposição dialogada (2 horas/aula) dos 

principais pontos da teoria em foco. Esta explanação do conteúdo teórico conta com  o estímulo 

da participação dos alunos por meio de perguntas e intervenções para tornar o tema mais claro. 

Há o delineamento de leituras básicas prévias obrigatórias e um roteiro estruturado de observação 

para que os estudantes apurem o olhar ao assistir o filme que decorre na aula posterior; b) 

exposição do filme em sala de aula (2 horas/aula). Nesta etapa do processo, as leituras 

obrigatórias estão feitas e os alunos abstraem os elementos do roteiro; c) conversa livre sobre o 

filme. As questões do roteiro vão sendo introduzidas à medida que a ansiedade da turma vai se 

dissipando; e d) a última etapa discorre da avaliação do aprendizado.  A busca das alternativas de 

ensino-aprendizagem fazendo uso do vídeo trouxe para o professor e para os alunos melhoras na 

aprendizagem e, consequentemente, nas práticas de ensino, porque permitiu incorporar um novo 

olhar à apreciação e à interpretação de fenômenos organizacionais.  

Um outro estudo relacionado com o uso do vídeo é a utilização de curta-metragem como 

meio de aprendizagem e avaliação (Freitas, 2007) na disciplina de Administração Intercultural do 

curso de graduação em Administração de Empresas de uma universidade em São Paulo. O 

objetivo da experiência está em fazer com que os alunos produzam um curta-metragem 

relacionado a tópicos discutidos em classe. O método foi dividido em duas etapas: discussão da 

teoria em conjunto com a produção do vídeo. Os resultados trouxeram aprendizados conjuntos 
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para professora e alunos, em especial: a quebra de rotina, novas atitudes, um olhar ampliado 

sobre a realidade dos fatos e está sendo aplicado com alunos da pós-graduação. 

Para fins de entendimento dos estudos, apresenta-se o Quatro 4 com um breve resumo 

dos estudos correlatos levantados. 

Trabalho Metodologia – Como o vídeo é usado Resultados 
Marx e Frost (2001) – 
Toward optimal use of 
video in management 
education: examining the 
evidence 

O vídeo é utilizado para aproximar o 
objeto de estudo dos discentes.  

O vídeo permite interação dinâmica, 
diferentemente da abordagem estática 
do livro. É urgente a necessidade de 
um processo de ensino-aprendizagem 
mais dinâmico e que privilegie a 
esfera cognitiva. 

Meisel (2002) – 
Videotypes: 
consideration for effetive 
use of vídeo in teaching 
and training 

Vídeo como ilustração técnica. 
Vídeo prende a atenção aos assuntos que 
necessitem maior concentração. 
O processo de preparação do modo de 
utilização do vídeo é tão importante 
quanto a visualização do vídeo em si. 

A preparação do modo de utilização 
do vídeo (contexto, situação, o vídeo 
em si, os recursos envolvidos e o 
encaixe do tema com a disciplina e 
assuntos abordados) merecem 
especial atenção para que se atinja o 
propósito do processo de ensino-
aprendizagem no sentido de integrar 
os diversos conhecimentos. 

Ziegenfuss (2003) – 
Teaching professional 
ethics using student-
produced vídeo scenarios 

Alunos preparam videos sobre a 
disciplina de ética a partir de discussões 
e leituras feiras em sala de aula. 

A experiência trouxe aprendizado em 
conjunto: professor e alunos 
ampliaram a atuação da disciplina 
para uma esfera prática. 

Sweeder (2007) – Digital 
vídeo in the classroom: 
integratin theory and 
practice 

Video como integrador entre alunos, 
conteúdo e professores. 
Compreender o objeto a ser estudado. 
Ser humano é abordado de maneira 
cognitiva, social e tecnológica, tal qual 
as necessidades emergentes do século 
XXI. 

O uso do vídeo precisa fazer parte de 
um processo que envolve: revisão 
bibliográfica, preparação do local e 
do contexto, seleção das ferramentas 
e dos equipamentos para exibição, a 
exibição em si e a pós-exibição do 
vídeo.  

Ipiranga (2003) – A 
narração fílmica como 
instrumento de ação 
formativa: um enfoque 
semiótico 

Relato do uso de vídeos na disciplina de 
Desenvolvimento Gerencial.   
Exibição de filmes e posterior debate em 
relação aos temas estudados. 

Experiência mostrou-se válida 
porque contribuiu para uma reflexão 
auxiliar no processo de 
aprendizagem. 

Carvalho, Iorio e Salis 
(2005) – O estudante de 
administração como 
documentarista 
cinematográfico 

Relato de experiência de uma disciplina 
eletiva que integrou Administração, 
Comunicação e Cinema. 
Aluno passa a ser agente do processo de 
aprendizagem. A teoria serviu como 
mediadora para a discussão e o 
entendimento do papel do discente como 
documentarista. 
O propósito da disciplina era relatar, por 
meio de produções cinematográficas, 
temas ligados à gestão, às relações e  

A experiência multidisciplinar 
mostrou-se válida e cumpriu seus 
objetivos. 
O propósito de permitir que os 
estudantes pudessem empreender 
reflexões críticas acerca do mundo 
das organizações – e que emergissem 
dessas reflexões com uma narrativa 
pronta a ser reapresentada a um 
público mais amplo –, bem como as 
propostas de fomentar a  

  Continua... 
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  Continuação. 
 
 

implicações do trabalho, ao 
empreendedorismo, à remuneração e à 
gestão de empresas familiares. 

intersubjetividade, de incentivar a  
criatividade, e de valorizar a 
cidadania, foram adequadamente 
cumpridos, e as entusiásticas reações 
dos estudantes revelaram que o 
processo foi dinâmico, envolvente, 
divertido e proveitoso. 

Fleury e Sarsur (2006) – 
O quadro negro como 
tela: o uso do filme 
“Nenhum a Menos” 
como recurso de 
aprendizagem em gestão 
por competências 

Vídeo como propulsor de debates e 
discussões sobre o tema gestão por 
competências em consonância com as 
abordagens teóricas. 

O vídeo possibilita inúmeras 
compreensões e debates sobre o 
tema. 

Furtado, Garcia e 
Vasconcelos (2008) – 
“Anna  o Rei”: a 
utilização de um filme 
como recurso didático 
para uma discussão mais 
aprofundada de cultura 
nas organizações 

Vídeo como propulsor de discussão 
sobre o tema cultura nas organizações. 
 

A cultura organizacional é tida como 
uma variável, o que representa uma 
abordagem restrita do tema.  
O uso do vídeo traria mais 
possibilidades de abordagens, 
compreensões e discussões sobre o 
tema, o que contribuiria para uma 
formação mais consistente do gestor. 

Mendonça e Guimarães 
(2007) – Do quadro aos 
“quadros”: o uso de 
filmes como recurso 
didático no ensino de 
administração 

Vídeo como ilustrador de conceitos 
relacionados com a Administração. 

O uso de filmes permite 
aprendizagem social a partir da 
observação de diferentes contextos. 

Gava e Xavier (2007) – 
Entre o ensino e o debate: 
o uso do documentário 
“The Corporation” como 
recurso didático na 
formação de 
administradores 
brasileiros 

Vídeo como propulsor de debates em 
sala de aula sobre cultura corporativa e 
noções de responsabilidade social e 
política no espaço público. 

O filme permitiu a articulação dos 
assuntos de maneira estimulante, a 
partir de uma linguagem própria, 
intensa e com relação à teoria. 

Barbosa e Teixeira 
(2007) – A utilização de 
filmes no ensino de 
Administração 

Oficina realizada no I Encontro de 
Ensino e Pesquisa em Administração e 
Contabilidade – EnEPQ para debater e 
refletir sobre novas possibilidades no 
processo de ensino-aprendizagem por 
meio de estímulos sensoriais. 

O fato de se abrir um espaço para a 
discussão de temas voltados à 
ampliação do processo de ensino-
aprendizagem por meio do uso de 
recursos como o filme por si só já 
traz ganhos e conduz a melhores 
práticas. 

Vicentini e Domingues 
(2008) – O uso do vídeo 
como instrumento 
didático e educativo em 
sala de aula 

Analisar como os 38 professores do 
departamento de Administração de uma 
IES do Sul do Brasil que utilizam o 
vídeo em sala de aula. 

Os professores ainda apresentam 
dificuldades para incorporá-lo como 
um recurso educacional. 
O vídeo ainda é utilizado como 
motivador. 

Saraiva (2007) – Tempos 
Modernos, Metrópolis e 
Rashomon no ensino de  

Descrição de experiência da utilização 
de vídeos pelo professor das disciplinas 
de Teorias da Administração I e II.  

O vídeo proporcionou tornar o tema 
um estudo mais claro e, por 
conseguinte, trouxe melhoras na  

  Continua... 
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  Continuação. 
Teorias da Administração Vídeo como complemento da teoria 

discutida em sala. 
aprendizagem. 

Freitas (2007) – 
Administração 
intercultural e curta-
metragem como meio de 
aprendizagem e avaliação 

Alunos produzem curta-metragem como 
meio de aprendizagem e avaliação na 
disciplina de Administração 
Intercultural. 
 

Os resultados foram satisfatórios e 
trouxeram aprendizados conjuntos 
para a turma: quebra de rotina, novas 
atitudes, olhar ampliado sobre a 
realidade dos fatos e a experiência 
estendeu-se para os alunos da pós-
graduação. 

Quadro 4 - Estudos correlatos sobre uso do vídeo 

Fonte: Autora, 2009. 
 

Como se pôde verificar nas descrições, as pesquisas que se utilizaram do vídeo como o 

pano de fundo da relação ensino-aprendizagem apresentaram resultados positivos e o ponto em 

comum foi o engrandecimento dos alunos e dos professores envolvidos neste processo. Desta 

maneira, aponta-se a importância da interação do vídeo com o fazer docente de maneira ativa e 

participativa a fim de alcançar resultados significativos.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA  

A Administração, por compor uma ciência social aplicada, pressupõe interação e criação 

de valor por meio de trocas. Desta maneira, a pesquisa em Administração compõe-se, de acordo 

com Hair et al (2005, p. 31) numa “função de busca da verdade que reúne, analisa, interpreta e 

relata informações de modo que as decisões administrativas se tornem mais eficazes”. 

Neste contexto, este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para a realização da pesquisa, a fim de atingir os objetivos propostos. Primeiramente, 

apresentar-se-á a caracterização da pesquisa e a justificativa para a escolha do método. A seguir, 

será apresentada a amostra de respondentes, assim como os procedimentos de coleta e análise de 

dados e as limitações da pesquisa.  

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo buscou analisar de que forma o vídeo está sendo utilizado no processo de 

ensino-aprendizagem das disciplinas de Teorias da Administração nos cursos de graduação em 

Administração da cidade de Blumenau/SC.  

A pesquisa delineou-se como exploratória com método qualitativo a fim de observar, 

coletar, ordenar e interpretar os dados obtidos junto aos professores das disciplinas de Teorias 

Administrativas, descobrindo se o vídeo é utilizado nestas disciplinas e de que maneira. Collins e 

Hussey (2005) apontam que a importância da pesquisa exploratória está em avaliar que teorias e 

conceitos podem ser aplicados ao problema ou se novas teorias e conceitos precisam ser 

desenvolvidos. Além disso, o caráter qualitativo é relativo às ciências humanas e sociais e o 

pesquisador está em contato direto e prolongado com o ambiente no qual o fenômeno de 
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investigação está inserido. Por isso, neste método, predomina a descrição de pessoas, situações, 

fatos e acontecimentos (MARTINS e THEÓPHILO, 2007). Vieira e Zouian (2005) descrevem 

que o método qualitativo é rico porque permite verificar o fenômeno na sua totalidade, bem como 

permite explorar contradições e paradoxos. 

A pesquisa bibliográfica foi o norte inicial deste estudo. De acordo com Vergara (1997) 

a pesquisa bibliográfica, advinda de material publicado em livros, revistas, jornais e redes 

eletrônicas fornece instrumentos de análise para outros tipos de pesquisa. Cervo e Brevian (2002) 

explicam que este tipo de pesquisa busca analisar as contribuições científicas e culturais 

existentes sobre o passado de determinados assuntos, por meio da investigação de material já 

publicado. Neste estudo, a pesquisa bibliográfica está representada pela revisão de literatura que 

abordou temas como a trajetória do ensino de administração, pensamento complexo e 

inteligências múltiplas, de forma mais abrangente e, de maneira mais específica, a presença do 

vídeo como recurso estético no ensino da Administração. As principais fontes de pesquisa 

bibliográfica foram as bases de dados internacionais e nacionais constantes do portal CAPES, 

assim como em artigos científicos, livros e anais de eventos. 

Após a pesquisa bibliográfica, realizou-se a análise documental dos planos de ensino dos 

professores, a fim de verificar se o uso do vídeo está contemplado como procedimento 

metodológico no planejamento da aula. Num segundo momento, foram efetuadas entrevistas a 

partir de um roteiro (Apêndice A) previamente estabelecido com os professores que lecionam as 

disciplinas de Teorias Administrativas. 

As respostas foram analisadas qualitativamente, a partir da criação de unidades de 

análise ou categorias. Além disso, foi utilizado o método de evocação de palavras. Este método 

procura coletar dados por meio de menções de expressões-chave a partir de um contexto. O 

propósito deste método está em identificar elementos relacionados ao objeto da pesquisa que 



89 

poderiam ser perdidos nas análises dos conteúdos discursivos formais, além de possibilitar a 

análise combinada da frequência de evocações e a ordem da evocação, já que as expressões 

citadas são categorizadas (VERGARA, 2006). 

3.2  POPULAÇÃO E AMOSTRA   

No presente estudo foram analisados o entendimento dos professores das disciplinas de 

Teorias Administrativas dos cursos de Administração das IES da cidade de Blumenau/SC. 

Desta maneira, a pesquisa levantou 14 professores que lecionam as disciplinas de 

Teorias Administrativas nas IES da cidade de Blumenau. Para se chegar aos professores das 

disciplinas de Teorias Administrativas, foram feitas ligações telefônicas para os coordenadores 

dos cursos de Administração. A pesquisa intentava caracterizar-se censitária, porque pretendia 

coletar os dados de todos os membros da população (HAIR et al, 2005), contudo, dos 14 

professores apurados, 12 receberam a pesquisadora para a entrevista. Dois deles se negaram a 

fazer a entrevista, caracterizando, então, 85,71% dos respondentes da pesquisa.  

As quatro Instituições de Ensino Superior estudadas estão classificadas de acordo com o 

Quadro 4. Vale ressaltar que, por questões éticas, os nomes das IES, bem como dos professores, 

foram preservados e criados nomes fictícios. 

IES Classificação Professores Entrevistados 
Alfa Instituto Superior 3 
Beta Universidade 6 
Gama Faculdade 1 
Ômega Centro Universitário 3 

  Quadro 5 – Classificação e número de professores entrevistados 

  Fonte: INEP (2009) e dados da pesquisa.   
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É importante ressaltar que um dos professores entrevistados leciona em duas das IES 

estudadas e, por este motivo, os professores totalizam o número 13. Contudo, para fins de análise 

dos discursos, foram contabilizados 12 respondentes. Os dados da classificação das IES foram 

obtidos de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2009). As 

entrevistas foram realizadas no período de 19 de setembro a 28 de outubro de 2008. 

A fim de atingir os objetivos propostos neste estudo, apresenta-se uma descrição geral 

do processo de pesquisa adaptado de Zoschke (2007). 

 

Figura 3 - Etapas da pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Zoschke (2007). 
 



91 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A seguir apresentam-se os procedimentos de coleta e análise de dados do presente 

estudo. 

3.3.1 Procedimentos de coleta de dados 

O procedimento inicial da coleta de dados foi com ligações telefônicas com os 

coordenadores dos cursos de Administração para identificar o número de professores da 

disciplina de Teorias Administrativas das IES de Blumenau. Do total de 14 professores 

identificados e contatados, 12 aceitaram efetuar a entrevista. A partir de um roteiro previamente 

estruturado, foi efetuada entrevista, em data agendada. Os discursos foram gravados e depois 

transcritos para documento Word. Além disso, foram solicitados os planos de ensino das 

disciplinas e, destes, apenas um professor não foi autorizado a disponibilizar. 

3.3.2 Análise de dados 

 A partir da descrição dos discursos, estes foram analisados de duas maneiras, a fim 

de atingir os objetivos: criaram-se categorias de análise e foi verificado o teste de evocação de 

palavras, sugerido por Vergara (2006).  

A fim de atingir os objetivos específicos selecionados para a pesquisa, após coletados os 

depoimentos dos professores que lecionaram, no período de 2008/1, a disciplina de Teorias 

Administrativas, criaram-se unidades ou categorias de análise de discurso. Foram criadas 55 

categorias, listadas no     Quadro 6. 
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Categoria Incidência/Nº Citações 
C1: Paixão por lecionar 4 
C2: Conhecimento consistente da disciplina 2 
C3: Desenvolve atividades em mais de uma IES 1 
C4: Conhecimento sobre os diversos recursos didáticos 4 
C5: Clareza da importâqncia do uso dos recursos didáticos 1 
C6: Planejamento da disciplina 1 
C7: Plano de ensino não engessado/flexibilidade plano de ensino 4 
C8: Retoma o plano de ensino ao longo do semestre 3 
C9: Dinamismo nas aulas 2 
C10: Alunos trazem vídeos como forma de ilustração 1 
C11: Usa vídeos na aula 9 
C12: Vídeo aproxima o conteúdo 9 
C13: Vídeo como ilustrador 8 
C14: Vídeo como motivador 3 
C15: Conhece a importância da capacitação docente 1 
C16: Falta de tempo para participar de oficinas e treinamentos 1 
C17: Possui acervo de vídeos 4 
C18: Proximidade afetiva com aluno como estratégia didática 
inovadora 

5 

C19: Falta de contato/conversas com demais professores 1 
C20: Gosto por cinema 8 
C21: Individualismo com seu material e práticas 3 
C22: Links dos vídeos com sua aula 1 
C23: Baixa vídeos da internet 5 
C24: Não houve treinamento sobre didática 3 
C25: Ensino como atividade secundária 6 
C26: Desconhece o material da biblioteca 1 
C27: Acomodação à rotina 5 
C28: Estratégias didáticas inovadoras têm relação com tecnologia 1 
C29: IES não possui treinamento sobre uso do vídeo 4 
C30: Participa de treinamentos e oficinas oferecidas pela IES 2 
C31: Vídeo traz dinamismo 3 
C32: Diálogo é recurso didático inovador 1 
C33: Estratégia didática inovadora é pesquisa 1 
C34: IES possui treinamento sobre vídeo 2 
C35: Leciona em apenas uma IES para a graduação 11 
C36: Utiliza sistemas virtuais de aprendizagem 1 
C37: Conformismo com a situação 1 
C38: Desgaste com a disciplina 1 
C39: Tecnologia reduz e limita o conhecimento 1 
C40: Estratégia didática inovadora é o uso do AVA 2 
C41: Falta de tempo para preparar a aula 2 
C42: Desconhece os treinamentos da IES 4 
C43: Postura tradicional para lecionar 1 
C44: Vídeo traz sonolência 1 
 Continua... 
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 Continuação. 
C45: Vídeo dispersa a atenção 1 
C46: Estratégia didática inovadora é o professor 1 
C47: Vídeo tem importância secundária 1 
C48: Vídeo é um recurso do AVA 1 
C49: Não gosta de cinema 1 
C50: Estratégia didática inovadora é leitura 1 
C51: Falta de comprometimento do professor 2 
C52: Incentiva a produção de vídeos 2 
C53: Estratégia didática inovadora é criatividade e espontaneidade 1 
C54: Estratégia didática inovadora pode estar ligada ao vídeo 2 
C55: Estratégia didática inovadora é a surpresa 1 

     Quadro 6 – Categorias de análise do discurso 

 

Das categorias levantadas, foram selecionadas aquelas que tiveram maior incidência de 

citação: 

C35: Leciona em apenas uma IES para a graduação, com 11 citações 

C12: Vídeo aproxima o conteúdo, com 9 citações 

C13: Vídeo como ilustrador, com 8 citações 

C20: Gosto por cinema, com 8 citações 

C11: Usa vídeos na aula, com 9 citações 

C25: Ensino como atividade secundária, com 6 citações 

C23: Baixa vídeos da internet, com 5 citações 

C27: Acomodação à rotina, com 5 citações 

C1: Paixão por lecionar 

C4: Conhecimento sobre os diversos recursos didáticos  

C7: Plano de ensino não engessado/flexibilidade plano de ensino  

C17: Possui acervo de vídeos  

C29: IES não possui treinamento sobre uso do vídeo  

C42: Desconhece os treinamentos da IES, com 4 citações. 
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Sendo assim, para cada objetivo específico serão trabalhadas as questões do roteiro de 

entrevista, bem como cada categoria de análise encontrada a partir das entrevistas efetuadas. 

Estas análises serão apresentadas no capítulo 4 deste trabalho. 

O intuito do teste de evocação de palavras foi averiguar a percepção da importância do 

uso do vídeo na sala de aula. Foi solicitado que o professor enumerasse cinco palavras a partir da 

expressão: “uso do vídeo em sala de aula”. A análise dos dados se deu pela classificação das 

palavras listadas, em categorias semânticas, com base em um sentido próximo e por meio de 

cálculos de freqüência e da ordem média de evocação em cada categoria. A partir dos cálculos, os 

resultados foram distribuídos em quatro quadrantes, a seguir representados pela Figura 3. 

 

 

 

 

      

                                        Figura 4 – Diagrama de quadrantes de evocação 

        Fonte: Vergara, 2006, p. 24. 

O método de evocação de palavras apresenta-se como um suporte às pesquisas 

quantitativas, a fim de se coletar dados a partir da relação, oral ou escrita, de um determinado 

número de palavras que estejam relacionadas a uma expressão indutora  (VERGARA, 2006). A 

pergunta relaciona-se com o estímulo ao pensamento da resposta espontâneo. 

De acordo com Vergara (2006, p. 244) o método de evocação de palavras permite: “(...) 

identificação de elementos relacionados ao objeto da pesquisa que poderiam ser perdidos nas 

Evocação de maior frequência e 
mais prontamente realizadas 

Evocação de maior frequência 
e mais tardiamente realizadas 

Evocação de menor frequência e 
mais prontamente realizadas 

Evocações de menor 
frequência e mais tardiamente 

realizadas 

Frequência de evocação (eixo vertical) 
 

Ordem média 
de evocação 
(eixo 
horizontal) 
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análises dos conteúdos discursivos formais”. Além disso, permeia a análise combinada entre a 

frequência e a ordem das evocações. 

Após coletadas, as expressões ou palavras são classificadas em categorias semânticas, 

desprezando-se as consideradas pouco significativas. Efetuam-se cálculos de frequência e da 

ordem média de evocação de cada categoria. 

O cálculo de frequência pode ser obtido a partir da soma das frequências em que a 

categoria foi evocada em primeiro lugar, em segundo lugar e assim sucessivamente. 

A ordem média de evocação de cada categoria é obtida por meio do seguinte cálculo 

(VERGARA, 2006, p. 247): 

 

(f 1º lugar x 1) + (f 2º lugar x 2) + ( f 3º lugar x 3) + (f 4º lugar x 4) + ... 
 
Σ f 

 

A frequência média de evocação é obtida pela divisão do resultado total do somatório 

das frequências de evocação pelo número de categorias listadas. A média das ordens médias de 

evocação é obtida pela divisão do somatório da ordem média de evocação pelo número de 

categorias listadas. 

O eixo vertical é composto pelos valores da frequência de evocação e o eixo horizontal 

pelos valores da ordem média de evocação. Vale ressaltar que os valores maiores que a 

frequência média de evocação devem ser alocados na parte superior e os valores menores que a 

média devem ser alocados do lado esquerdo do diagrama. 

 Para melhor identificação dos procedimentos utilizados, apresenta-se o constructo 

dos objetivos, conforme Quadro 7 abaixo. 
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Objetivos Procedimento utilizado 
a) Identificar o uso do vídeo em sala de aula nas disciplinas de Teorias 
Administrativas nos cursos de graduação em Administração das IES de 
Blumenau/SC. 

Entrevista com roteiro semiestruturado, 
questões: 3, 4, 5, 6, 7, e 13. 

b) Conhecer o entendimento dos professores de graduação em 
Administração das disciplinas de Teorias Administrativas a respeito de 
estratégias didáticas inovadoras. 
 

Entrevista com roteiro semiestruturado, 
questões: 1, 2 e 8. 

c) Conhecer a importância do uso do vídeo pelos professores das 
disciplinas de Teorias Administrativas das IES de Blumenau/SC. 

Evocação de palavras. 

d) Verificar se o uso do vídeo no processo de ensino-aprendizagem pode 
ser considerado como uma estratégia didática inovadora. 
 

Entrevista com roteiro semiestruturado, 
questões: 5, 6, 7, 9, 10, 11, e 13  e teste 
de evocação de palavras. 

Quadro 7 – Constructo dos objetivos 

3.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A limitação primordial da pesquisa reside no fato de que apenas as disciplinas de 

Teorias da Administração das Instituições de Ensino Superior da cidade de Blumenau, Santa 

Catarina, foram analisadas. Outra limitação deve-se à escolha dos autores utilizados na base 

teórica e à visão da pesquisadora, que pode interferir na interpretação dos dados coletados. 
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4 RESULTADO DA PESQUISA 

O presente capítulo apresenta as análises e resultados da pesquisa. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

Para descrever as principais características dos professores respondentes, segue a 

apresentação, interpretação dos dados e suas relações, como: idade, gênero, formação, 

experiência profissional, disciplinas que leciona e questões de gosto pessoal.  

4.1.1 Distribuição das idades dos respondentes 

O primeiro aspecto a ser analisado foi a idade dos respondentes. Na Tabela 1, pode-se 

verificar a distribuição de idades.    

Tabela 1 - Distribuição dos professores por faixa etária 

Faixa etária Quantidade % 

20-30 2 16,67% 

31-40 1 8,33% 

41-50 7 58,34% 

51-60 1 8,33% 

mais de 60 1 8,33% 

Total 12 100% 

     

 
A média de idade dos professores é de 44,08 anos; contudo, a maior concentração de 

idades está entre 41 e 50 anos (58,34%). Esta faixa etária corresponde a uma geração que sofreu 

com os impactos da tecnologia na vida profissional e pessoal. Da máquina de escrever ao laptop, 
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a geração pertencente a esta faixa etária precisou readequar hábitos e práticas para conviver com 

a tecnologia. Muitos, porém, não conseguiram acompanhar estes avanços. E este reflexo pode ser 

observado em sala de aula, na prática docente, como observam Pereira, Schmitt e Dias (2005) ao 

apontarem o intenso ritmo do mundo globalizado e a influência das tecnologias nos modos de 

ensinar e de aprender. Como exemplo, mencionam-se os ambientes virtuais de aprendizagem 

cada vez mais usados no meio acadêmico. 

4.1.2 Distribuição do gênero dos respondentes 

Com relação ao gênero dos respondentes, tem-se a distribuição identificada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Distribuição dos  professores por gênero 

Gênero Quantidade  % 

Masculino 5 41,67% 

Feminino 7 58,33% 

Total 12 100,00% 
 
 

Dos professores pesquisados, cinco (41,67%) são mulheres. Mesmo com a tendência 

para o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, especificamente para as 

disciplinas de Teorias Administrativas das IES de Blumenau/SC, observa-se um número ainda 

pequeno.  

4.1.3 Formação dos respondentes 

 Com relação à formação dos professores, tem-se o     Quadro 8.  
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Respondente Graduação Especialização Pós-Graduação 
R1 Administração Especialização em Comércio 

Exterior e Negócios Internacionais 
Mestrado em Administração 

R2 Administração Especialização em Projetos de 
Viabilidade Econômica 

Mestrado em Administração 

R3 Administração Especialização em Gerenciamento 
de Marketing 

Mestrado em Administração 

Especialização em Educação Física R4 Educação Física 

Especialização em Gestão e Direito 
Imobiliário 

Mestrado em Administração 

Mestrado em Administração R5 Administração   

Doutorado em Administração 

R6 Administração Especialização em Gestão   

Mestrado em Turismo e 
Hotelaria 

R7 Administração   

Doutorado em Engenharia da 
Produção 

R8 Administração   Mestrado em Administração 
R9 Administração Especialização em Administração 

Geral e Comércio Exterior 
Mestrado em Administração 

R10 Ciências Econômicas Especialização em Organização, 
Métodos e Sistemas 

  

R11 Administração   Mestrando em Administração 
R12 Administração   Mestrando em Administração 

    Quadro 8 – Formação dos professores 

 
  

Percebe-se uma formação mais homogênea dos professores analisados, tanto para a 

graduação como para a especialização e pós-graduação possuem formação acadêmica específica 

na área de Administração, o que poderia indicar benefícios para o andamento das aulas, no que 

tange ao conhecimento da disciplina. Esta clareza das disciplinas ministradas pelos professores, 

situação ideal para o ensino superior ditado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2009) parece estar longe da realidade. Dos respondentes, 

apenas dois deles apresentaram domínio sobre o assunto, apontando, inclusive, as diferenças 

entre a disciplina quando leciona em outra Instituição de Ensino Superior ou o seu enfoque de 

acordo com o semestre. O respondente R1, que leciona em duas IES, comenta:  
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... as disciplinas têm duas nomenclaturas e temos uma diferença na ementa. Aqui na Beta 
nós temos uma ementa que é visto primeiro a idéia da evolução da administração, o que 
os fatos econômicos e sociais, políticos e culturais foram acontecendo em cada escola e 
o que os teóricos descobriram em cada fase. Já na Alfa, parte-se primeiro com as três 
escolas básicas e a segunda fase é a comportamental... 

 
 O respondente R4, que leciona a disciplina em semestres diferentes, aponta as 

diferenciações:  

A diferença é que na Introdução o trabalho vai até downzising, reengenharia, estratégias 
genéricas de gestão, mas tu não “entra” a fundo nisso, tu te deténs mais na parte 
histórica, dos princípios da Administração, pré e pós Revolução Industrial e vai até um 
determinado nível porque a disciplina é dada no primeiro semestre e o aluno vem 
chegando do segundo grau. Na Evolução, que era no quinto e agora foi para o segundo 
semestre, ela já tem uma amplitude maior e você pode falar da Administração como 
evoluiu até os dias atuais e daí você começa a falar sobre gestão. (...) então, a Evolução 
tem uma amplitude maior. 

De acordo com a observação da pesquisadora no momento das entrevistas, os demais 

respondentes não afirmavam com clareza sobre sua disciplina, demonstrando insegurança nas 

afirmativas pertinentes ao próprio planejamento do semestre.  

4.1.4 Características das disciplinas de Teorias Administrativas 

Com relação às disciplinas de Teorias Administrativas, torna-se pertinente descrever 

suas principais características. As disciplinas relacionadas às Teorias Administrativas, possuem 

dois semestres, geralmente os semestres iniciais, como disciplinas conceituais que apresentam 

aos acadêmicos a base para o desempenho da profissão do administrador. Os temais mais tratados 

são a evolução do pensamento das escolas administrativas e as funções principais do 

administrador. O Quadro 7 apresenta a disposição e as características das disciplinas em casa IES 

pesquisada. 
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IES Nomenclatura da Disciplina Semestre Ementa Principais Autores 
Alfa Teorias da Administração I 1º Definições e bases históricas da Administração. Estudos 

das teorias da Administração. Abordagens clássica, 
humanista e organizacional. Organização. Direção. 
Planejamento. Administração por Objetivos. Controle e 
Coordenação.  

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
Teoria Geral da Administração. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 2002. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. 
Teoria Geral da Administração: da 
revolução urbana à revolução digital. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002. 
CARVALHO, Antônio Vieira de. 
Aprendizagem organizacional em tempos de 
mudança. São Paulo: Pioneira, 1999. 

Alfa Teorias da Administração II 2º Enfoque comportamental. Funções administrativas frente 
às novas tendências. Teorias do desenvolvimento 
organizacional. Processos organizacionais. Desempenho 
e estratégias organizacionais. Relações 
interorganizacionais e ambiente. Teoria de sistemas. 
Teoria da decisão. Conceitos emergentes em 
Administração.  

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
Teoria Geral da Administração. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Campus, 2002. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. 
Teoria Geral da Administração: da 
revolução urbana à revolução digital. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002. 
FERREIRA, Victor Claudio Paradela. 
Introdução à Administração: uma iniciação 
ao mundo das organizações. 6. ed. rev. Rio 
de Janeiro: Pontual, 2004. 

Beta Evolução dos Modelos de 
Gestão 

1º  Conceitos básicos e histórico da Administração.  Escolas 
do Pensamento Administrativo. 

CARAVANTES, Geraldo Ronchetti. Teoria 
geral da administração: pensando & 
fazendo. 4. ed. Porto Alegre: Age, 2003. 
205p, il. (Management briefing séries). 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
teoria geral da administração. 3. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 
2004. xxviii, 492p, il. Edição compacta. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. 
Teoria geral da administração: da 
revolução urbana à revolução digital. 3. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2002. 521p, 
il. 
PARK, Kil Hyang; ABUD, Marcelo 
Reschini; DE BONIS, Daniel Funcia. 
Introdução ao estudo da administração. 
São Paulo: Pioneira, 1997. xvii, 241p, il. 

    Continua... 
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    Continuação. 
    RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da 

administração. São Paulo: Saraiva, 2003. 
xiv, 154 p, il. 

Beta Funções Administrativas 2º As Funções Administrativas – Planejamento. 
Organização. Direção e Controle. 

CERTO, Samuel C. Administração 
moderna. 9. ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2003. xviii, 568p. 
LACOMBE, Francisco José Masset, 
HEILBORN, Gilberto Luiz José. 
Administração: princípios e tendências. São 
Paulo: Saraiva, 2003, xviii, 542p. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. 
Introdução à administração. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 546p. 
ROBBINS, Stephen P. Administração: 
mudanças e perspectivas. São Paulo: 
Saraiva, 2000. xviii, 524p. 
ROBBINS, Stephen P, COULTER, Mary 
K. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Prentice-Hall do Brasil, c1996. xxi, 489p. 
STONER, James Arthur Finch. 
Administração. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Prentice-Hall do Brasil, [1985]. 464p. 

Gama Introdução à Administração 1º Conceito, histórico e importância da Administração e da 
empresa moderna. Gerência: função e evolução do seu 
papel. Teorias Administrativas: perspectiva histórica e 
aplicação na empresa. Pós-modernidade e seus 
desdobramentos na administração: os desafios da gestão 
na atualidade. Administração na prática: montando um 
negócio.  
 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. 
Teoria Geral da Administração: da 
Revolução Urbana à Revolução Digital. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
Teoria Geral da Administração. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000. 
DOLABELA, Fernando. O Segredo de 
Luíza. São Paulo: Cultura, 1999. 
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da 
Administração. São Paulo: Thomson 
Learning, 2001. 
SALIM, César Simões, et al. Contruindo 
Planos de Negócios. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2005. 
 

    Continua... 
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    Continuação. 
Gama Evolução dos Modelos de 

Gestão 
2º A IES não disponibilizou o plano de ensino.  

Ômega Teoria Geral da 
Administração I 

1º Introdução ao estudo da Administração: conceitos 
fundamentais e antecedentes históricos da Administração. 
As Escolas da Administração: evolução do pensamento 
Administrativo. Funções Administrativas: Planejar, 
Organizar, Liderar e Controlar. Departamentalização, 
Linha e Assessoria, Centralização, Descentralização, 
Delegação, Teoria Geral dos Sistemas, Escola Sistêmica, 
Processo Decisório, Metodologia do Projeto de Sistemas, 
Técnicas de Representação Gráfica, Formulários, estudo 
de Distribuição de Trabalho, Arranjo Físico, Manuais. 

FERREIRA, Ademir A.; REIS, Ana C.F.; 
PEREIRA, Maria I. Gestão empresarial: 
Taylor aos nossos dias. São Paulo: 
Pioneira, 1997. 

Ômega Teoria Geral da 
Administração II 

2º Os Modelos Organizacionais e as Funções 
Administrativas. 
Novos Modelos de Gestão: Melhoria Contínua, 
Qualidade Total, Reengenharia, Teoria da Complexidade, 
Teoria do Caos, Gestão do Conhecimento e Capital 
Intelectual. 
Estratégias emergentes de gestão: reengenharia, 
downsizing, organizações em aprendizagem. 
Administração da empresa internacional: globalização. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à 
teoria geral da administração. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2000. 
 

Quadro 9 – Panorama das disciplinas de teorias administrativas nas IES pesquisadas 
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Verificando o exposto no Quadro 9, aponta-se que há semelhança entre as ementas das 

IES analisadas, no que tange à abrangência dos temas trabalhados ao longo dos dois semestres. 

No primeiro semestre, são tratados os temas relacionados às bases históricas e às Teorias da 

Administração. No segundo semestre, o papel das funções administrativas é tratado, 

acrescentando alguns temas contemporâneos. No tocante aos autores utilizados, os dois mais 

citados foram Maximiano e Chiavenato. Vale ressaltar que há uma acomodação perante os 

docentes no que tange às referências bibliográficas ao se verificar que os autores utilizados tanto 

na bibliografia básica quanto na complementar são antigos. Há de se verificar, na literatura atual, 

novos estudos e autores para a discussão pertinente do tema. O ponto-chave a analisar é que tais 

disciplinas oferecem o ferramental conceitual básico para a atuação do administrador. 

Com relação à metodologia de ensino, pela análise dos planos de ensino, verificou-se 

que os professores não mencionam os tipos de vídeo utilizados. Somente um respondente cita o 

vídeo como recurso metodológico. 

4.1.5 Aperfeiçoamento pessoal e profissional 

Questionados sobre como se dá a busca pelo aperfeiçoamento pessoal e profissional, os 

respondentes afirmaram, em sua maioria, desenvolver leituras de livros e artigos na área de 

administração; participar de eventos empresariais e científicos; ser membro e participar de órgãos 

de classe e associações; o próprio cargo executivo que exerce; participando de feiras, palestras e 

seminários. Os respondentes R2 e R9 destacam sua atuação:  

... o meu cargo executivo faz com que eu participe de muitos eventos, os mais variados 
possíveis, e muitos deles com foco na gestão das empresas, empreendedorismo e 
processos que acaba colaborando com o aperfeiçoamento da minha profissão como 
docente. 
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Para o respondente R2: “minha função no CRA me faz participar de muitos congressos e 

fóruns onde se discute a qualidade do ensino da Administração...”. 

O respondente R8 afirma que sua atividade profissional ajuda bastante no complemento 

de seu aperfeiçoamento: “os treinamentos que eu dou por causa da consultoria me possibilitam 

ler um pouco mais sobre determinados assuntos...”.  

4.1.6 Dedicação à docência 

Com exceção de um professor, os demais lecionam em apenas uma Instituição. A razão 

para isso pode ser pelo número de horas disponíveis  para o Ensino Superior ou a afinidade com a 

Instituição escolhida. Um dado interessante é que 50% dos professores entrevistados exercem a 

docência como atividade secundária. Este fato pode espelhar algumas situações descritas 

anteriormente, como o engrandecimento profissional e pessoal e os reflexos deste 

aperfeiçoamento em sala de aula; contudo, o fato de a docência não ser a atividade principal, 

pode ocorrer situações descritas a partir dos comentários dos docentes: “meu envolvimento 

profissional não me permite pegar mais aulas...”. R4 ou ainda: 

não costumo participar dos treinamentos da instituição porque a situação que se 
caracteriza é que eu não sou do quadro e isso me impossibilita estar aqui o tempo todo 
em todos os horários, então, o que acontece é que normalmente as datas impactam com 
os meus treinamentos... (Respondente R8)  

Este reflexo também pode ser observado na descrição da categoria C42: desconhece os 

treinamentos da IES, com quatro citações: “desconheço os treinamentos sobre uso do vídeo” – 

R6; “nenhum... quer dizer, que eu participei, nenhum” – R8; “não tenho conhecimento. Pode até 
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ter, mas eu desconheço” – R5; “até tem alguns treinamentos, mas eu não sei por que naquele 

momento não participei por falta de tempo” – R10.  

4.1.7 Gosto por cinema e uso do vídeo em sala 

O gosto por cinema, apontada como a categoria C20, foi citada por oito respondentes: 

“olha, eu gosto de cinema, eu gosto de viajar, gosto de vídeos. Essas são as formas que eu uso 

como lazer. Eu vejo muitos filmes todas as semanas (...) – R1.  

gosto muito de ver filmes dos mais variados porque sai um pouco do dia-a-dia. São duas 
horas que você senta relaxado e te leva pra diversos lugares, traz uma viagem. (...) 
semanalmente a gente vê um filme, seja da TV fechada, aberta, local (...) nada muda o 
prazer do cinema, não tem algo que substitua. (R2)   

“Olha, sou um amante do cinema...” – R4; “adoro filmes, no mínimo assisto três vezes 

por semana em casa e uma vez por semana no cinema, não assisto novelas...”– R7; “gosto de 

filmes porque trazem entretenimento, informação e novidades” – R3; “gosto de cinema, dos 

filmes porque eu viajo nele, mais do que qualquer coisa, eu desligo do mundo, me sinto dentro do 

filme” – R5;  “adoro filmes... as imagens e sons sempre chamam a atenção” – R12; 

gosto de cinema pela magia e encantamento, por nos tirar da realidade convencional e 
nos fazer sonhar. Também por nos trazer algumas realidades desconhecidas, fazendo-nos 
vivenciar determinadas experiências antes impensadas. (R11) 

Nesta categoria, contudo, vale ressaltar a citação de um docente que, mesmo afirmando 

que usa vídeo em sala de aula e que considera este um recurso didático interessante, não gosta de 

cinema: “não me considero um apreciador de cinema ou vídeos... na verdade, tenho pouca 

paciência para ficar algum tempo assistindo-os” – R10. 
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Com relação à categoria C11: usa vídeos na aula, nove citações foram verificadas nos 

respondentes: R1, R2, R4, R7, R3, R11, R12, R8 e R10. Destes que utilizam vídeo, cinco 

afirmam baixar vídeos da internet. “(...) é impossível você trabalhar em sala de aula com o giz e o 

quadro apenas... não tem sentido” – R1. Uma particularidade é que, na análise dos planos de 

ensino dos 12 respondentes, nenhum menciona o vídeo como procedimento metodológico. Nesta 

análise, pode-se inferir que muito provavelmente os professores ainda desconhecem a forma 

correta de preencher um plano de ensino.  

De acordo com a categoria C17: possui acervo de vídeos, quatro professores afirmaram 

possuir: “(...) eu tomo o cuidado de ter no computador e num back up também todos os vídeos 

que tenho (...) não tenho um banco, uma catalogação, porque pra mim, como sou só eu que uso, 

pra mim acesso fácil... e também muita coisa os alunos trazem e eu acabo guardando” – R1; “(...) 

foram vídeos que eu fui buscando, editei, comprei e cataloguei” – R4; “uso os vídeos do meu 

arquivo pessoal, como: Novos Paradigmas, Gestão do Tempo no Trabalho; O Gerente Moderno, 

entre outros, e uso eventualmente, também, os vídeos da Internet” – C3. 

4.1.8 Paixão por lecionar 

Nove citações foram descritas para a C1: paixão por lecionar: “ah... o melhor mesmo é o 

feedback que eu tenho...” – C1.  

Ah... é uma coisa que eu sempre gostei e que tem a ver com amor... eu gosto,  gosto 
desse negocinho, sabe... teve uma época que eu tentei me afastar, mas não consegui. Pra 
mim ela não é meu ganha-pão principal, acho que até por isso eu acho que faço com 
mais gosto... eu adoro os recomeços da faculdade... a semestralidade é muito bom... 
recomeçar... pegar o aluno cruzinho e ir desenvolvendo um trabalho e pegar ele no final 
do semestre e tu ver que ele evoluiu, que tu fez alguma coisa por ele. (R4)  
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Ser docente hoje para mim significa prazer em trabalhar e saber que posso ajudar a 
formatar cidadãos e ajudar as pessoas em seu crescimento pessoal. É uma forma de 
aprendizado contínuo. (R10) 

4.1.9 Acomodação à rotina 

Um contraponto a esta categoria C1 foi a categoria C27: acomodação à rotina. Percebeu-

se, pelas falas e expressões dos respondentes que muitos se acomodam em práticas já 

estabelecidas há tempos e direcionam seu pensamento para a falta de tempo ou até mesmo de 

motivação pessoal. “(...) então, eu estruturo a aula para mim e não para o aluno. Eu e a outra 

professora da disciplina “estruturamos ela” juntas: aula em power point que já estavam prontas e 

aulas expositivas (...)” – R8; “(...) basicamente, eu utilizo um livro-base para a disciplina e sobre 

esse livro eu formato a cronologia de atividades” – R2.  

 Como é uma disciplina que eu leciono desde 2004 a gente começa a ter um domínio do 
assunto (...) então todo o conteúdo já está dividido o assunto (...) Eu já trabalhei muito 
com vídeos e tal em semestres anteriores, mas em virtude das reclamações, como eu 
sempre lecionei à noite, eu resolvi fazer um trabalho menor. (...) o que eu sinto é que 
quanto mais mastigado tiver a coisa pra ele, menos trabalho ele tiver de fazer, ele 
prefere. (...) como é que você vai desenvolver alguma coisa inovadora se eu tenho que 
fazer isso no sábado e domingo? Então eu vou desenvolver um material básico e esse 
material vai ser cupe e giz ou eu vou despejar no multimídia, no power point, aquilo que 
eu já tenho decorado e vou apenas reproduzir isso porque não tenho tempo para 
melhorar esse material (...)seria bom se tivesse uma área que elaborasse uma lista de 
vídeos (...). (R5) 

Esta acomodação à rotina reflete numa não discussão de práticas docentes com os 

demais colegas e a réplica, pura e simples, de conteúdos. Percebeu-se, ao longo de alguns 

depoimentos, um individualismo marcante na sua atuação como docente, conforme citação do 

respondente R1:   

olha, com os colegas professores, na verdade, fica difícil responder porque eu vejo 
assim,uns professores... é complicado porque não temos muito contato e eu também não 
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fico me preocupando, vendo o que eles estão fazendo. É importante essa troca? Sim... 
mas a gente nem tem tanto tempo nem proximidade...  

E também na citação do respondente R8: “bom... eu vou falar por mim porque dos 

outros eu nem tenho muito conhecimento...”. 

Apresentados os dados iniciais, pode-se descrever as características do grupo pesquisado 

como profissionais com idade média de 44,08 anos, com maior concentração de idades está entre 

41 e 50 anos (58,34%), indicando uma tendência de profissional mais maduro e que poderia 

contribuir para uma resistência natural a novas tecnologias e metodologias de ensino, visto que é 

a geração que mais impacto sofreu com a introdução das tecnologias no cotidiano. Há a presença  

de 41,67% do quadro pesquisado de mulheres. Mesmo um número ainda pequeno, acredita-se, 

acompanhando uma evolução natural da realidade das mulheres no mercado de trabalho, nota-se 

o gradativo aumento da presença destas na docência superior. Percebe-se uma formação mais 

homogênea dos professores analisados, tanto para a graduação como para a especialização e pós-

graduação possuem formação acadêmica específica na área de Administração, o que poderia 

indicar benefícios para o andamento das aulas, no que tange ao conhecimento da disciplina, 

porém, dificultar aspectos de interdisciplinaridade. Os conhecimentos claros para com a 

disciplina são apresentados como uma situação ideal para o ensino superior ditado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2009), contudo os 

respondentes não apresentam esta característica. Apenas 16,67% dos entrevistados demonstraram 

conhecer profundamente a disciplina, explicitando, inclusive, as diferenças dela quando 

lecionadas no primeiro e no segundo semestres. Vale lembrar que as disciplinas de Teorias 

Administrativas se dividem em dois semestres, normalmente nos dois semestres iniciais dos 

cursos de graduação. O aperfeiçoamento pessoal e profissional se dá por meio de leituras de 

livros e artigos na área de administração; participação em eventos empresariais e científicos; ser 
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membro e participar de órgãos de classe e associações; o próprio cargo executivo que exerce; 

participando de feiras, palestras e seminários. Com exceção de um professor, os demais lecionam 

em apenas uma Instituição. A razão para isso pode ser pelo número de horas disponíveis  para o 

Ensino Superior ou a afinidade com a Instituição escolhida. Um dado interessante é que 50% dos 

professores entrevistados exercem a docência como atividade secundária. Este fato espelhou 

situações como o engrandecimento profissional e pessoal e os reflexos deste aperfeiçoamento em 

sala de aula; em contrapartida o fato pode efetivar um certo desleixo no exercício da docência e 

até mesmo um descompromisso aparente para com a participação nas atividades da Instituição. O 

gosto por cinema é aparente para 75% dos docentes que afirmam utilizar vídeo em sala de aula. 

Estes fatos, gostar de cinema e utilizar vídeo em sala de aula mostra estarem relacionados. Dos 

professores que utilizam vídeo, todos afirmam ter acervo próprio de vídeos comerciais, 

profissionais, técnicos e aqueles baixados da Internet. Dois traços ficaram bastante aparentes nas 

características dos docentes: o primeiro é que a maioria afirma ter paixão por lecionar, 

caracterizando a atividade como uma vocação e não apenas um ofício profissional. Por outro 

lado, ficou evidente uma certa acomodação à rotina de alguns professores, tanto nos discursos 

como nas posturas, não estando abertos a mudanças, a quebra de paradigmas e a inovações no 

que tange ao ensino e aprendizagem. Um dos ingredientes para estes traços apresentados pode ser 

fonte de uma educação cartesiana fragmentada, que separa o conhecimento científico do 

sentimento, da criatividade e das possibilidades de criação. 
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4.2 O USO DO VÍDEO NAS DISCIPLINAS DE TEORIAS ADMINISTRATIVAS NOS 

CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DAS IES DE BLUMENAU/SC 

Para atender ao primeiro objetivo específico que era  identificar o uso do vídeo em sala 

de aula nas disciplinas de Teorias Administrativas nos cursos de graduação em Administração 

das IES de Blumenau/SC, segue a análise dos principais pontos dos discursos apurados nas 

entrevistas realizadas. 

Com relação ao conhecimento sobre os diversos recursos didáticos, conforme a 

categoria C4, percebeu-se que ainda muitos professores não possuem um conhecimento 

consistente sobre o tema. Entre os poucos depoimentos sobre os recursos didáticos, apresenta-se 

o do respondente R7:  

utilizo variados recursos didáticos. Os tradicionais, como: aula expositiva, teórica, 
explicações no quadro, power point, internet, laboratórios, quiz, fórum, visita técnica, 
leitura, palestras, seminários, filmes e AVA. 

E o do respondente R3: “uso o quadro, slides, gravuras, cd player, computador, 

televisão, laboratório e biblioteca (...), tendo como norteador o plano de ensino”.  

Para o respondente R10, os diversos recursos didáticos se refletem em: 

dinâmicas, filmes (técnicos, comerciais, clipes e infantis), power point, datashow, 
músicas e cases. Eu os utilizo muitas vezes e única e exclusivamente por intuição, 
acreditando no que gostaria de receber como aluno, indiferente do posicionamento da 
Instituição. 

  Este fato pode ser explicado levando em consideração dois depoimentos de professores 

no que tange à formação dos docentes:  
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o que falta no professor em sala de aula não é o conhecimento teórico... que isso ele tem. 
O que eu acho que falta é didática. O professor se forma e não está preparado para 
enfrentar uma sala de aula que não é questão de não saber por que o professor lê e tem 
alguns que lêem muito, conhece e tal, mas tem gente que já participou de livros, de 
capítulos de livros, de escrever muita coisa boa na área de administração, mas chega lá 
na sala de aula e não sabe o que fazer. O que eu quero dizer é que o título ou o 
conhecimento não seja o principal. É preciso ser diferente. (...) Eu penso que as aulas de 
TGA, se o professor for dar aula normal, fazer apresentação em power point ou sentar, 
pegar o livro e ficar fazendo aquela aula de ficar vendo os capítulos e depois fazer um 
trabalhinho ele não vai conseguir chegar onde se pretende... fica muito complicado. Mas 
é preciso ter treinamento pra sala de aula... (R4) 

E apontado, também pelo respondente R2:  

na minha formação eu não tive nada, nenhum treinamento sobre didática ou sobre 
recursos didáticos. Eu tive um aprendizado de 2003 pra cá quando comecei a lecionar. 
Se houvesse um treinamento sobre didática seria melhor... até porque a didática são 
meios, maneiras para conduzir o andamento das aulas de forma mais dinâmica; pra 
avançar e criar um tempo mais aprofundado para a reflexão. Conhecer o aluno mais a 
fundo. Têm várias “nuances”... cada turma é uma turma... das questões práticas eu 
aprendo mais nas conversas com os colegas do que numa aula de como fazer, porque 
você aprende no dia-a-dia. O ideal seria um benchmarking de boas práticas, de práticas 
bem-sucedidas. Alguns professores não usam talvez porque não conheçam o que seja 
didática ou porque não conhece o que tem em vídeo e tal. 

De acordo com o entendimento de cada respondente sobre recursos didáticos, contruiu-

se o seguinte quadro: 

Respondente Recursos Didáticos, de acordo com o entendimento de cada respondente 
R1 Vídeos, textos, multimídia, quadro 
R2 Livro-texto, filmes, trabalhos em grupo 
R3 Quadro, slides, gravuras, cd player, computador, televisão, laboratório e biblioteca 
R4 Filmes, dinâmicas, pesquisas na biblioteca, música, visitas, palestras 
R5 AVA, Internet, multimídia, laser point, postura em sala de aula 
R6 Não respondeu a questão 
R7 Aula expositiva, quadro, power point, Internet, laboratório, palestras, seminários e AVA 
R8 Aula expositiva, vídeos, leituras, projetor multimídia, AVA  
R9 AVA, slides, projetor multimídia, seminários e trabalho interdisciplinar 
R10 Power point e dinâmicas 
R11 Vídeos, dinâmicas e aulas expositivas 
R12 Dinâmicas, vídeos, entrevistas e estudo de caso 

Quadro 10 – Recursos didáticos utilizados pelos professores das disciplinas de Teorias 
Administrativas 
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Pode-se verificar um uso dividido de recursos didáticos pelos professores das disciplinas 

de Teorias Administrativas. As palavras filmes ou vídeos aparecem seis vezes, o que indica que 

50% dos respondentes afirmam fazer uso. Questionados como se dá o uso do vídeo, verificou-se 

que, na maioria das vezes, é tido como complemento à teoria vista e discutida com a turma. A 

segunda categoria com maior número de citações, a C12, vídeo aproxima o conteúdo, pode ser 

representado pelos depoimentos: “(...) ele aproxima muito o aluno do conteúdo teórico. Ele fica 

com uma visão clara do que aconteceu  (...) – R1; “(...) o vídeo ‘tá linkado’ com o capítulo que a 

gente está vendo naquele momento” – R2; “(...) faço uso do vídeo para aproximar e reforçar as 

técnicas ou evolução da Administração.” – R3; “(...) o vídeo, quando uso, é para complementar 

algum assunto que foi ministrado” – R6; (...) na verdade, fixa muito na cabeça deles...” – R8; 

“(...) às vezes, acontece de como a gente faz uma avaliação do processo (...), a discussão vai pro 

lado de que a necessidade do cliente deve ser atendida (...), eu puxo alguns vídeos (...) com 

situações onde o indivíduo fica no call center falando durante horas e horas e não consegue ser 

atendido, aí eu puxo isso (...)”  – R5; “(...) sempre ‘linko’ com a matéria (...)” – R12. 

Logo a seguir, a categoria C13: vídeo como ilustrador e pode ser constatado nas citações 

a seguir: “(...) fica muito mais fácil dele visualizar o que acontecia na época (...)  – R1; “(...) 

passo o vídeo como uma complementação para ilustrar e promover uma visualização daquilo que 

foi visto.” – R2; “ (...) então, normalmente, depois da discussão do texto, eu trouxe um vídeo que 

falava sobre isso (...), a gente começa passando a aula teórica, começa passando um determinado 

assunto... vai indo, vai indo, vai indo (...) passa pequenos vídeos(...)” – R4; “o vídeo facilita a 

compreensão da mensagem (...)” – R3; “eu utilizo muito os vídeos para ilustrar, mostrar como 

funciona (...), na verdade fixa muito na cabeça deles isso (...), tanto que tu comenta depois nos 

outros semestres e lembram daquele passo do filme (...)” – R8. 
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Uma informação pertinente e interessante é a análise da postura e do discurso dos 

respondentes, observado pela pesquisadora, quando da indagação sobre os tipos de recursos 

didáticos utilizados na disciplina. Aparentemente, pareceu não existir uma homogeneidade no 

entendimento do que seja um recurso didático. Há uma confusão entre o que é um recurso e uma 

estratégia didática, onde, em determinados momentos, os professores acabam por transformar em 

uma única coisa, “os recursos didáticos seriam qualquer ferramenta para melhorar a relação 

ensino-aprendizagem?” – R5, que, na sequência, afirma: “eu utilizo desde o sistema, o AVA. Eu 

sempre direciono vários sites para os alunos pesquisarem e trazerem essas informações, eu 

modifico sempre o material que eu vou entregar para os alunos todo o semestre (...). Uso também 

aquele aparelhinho pra trocar os slides longe do computador, o laser point, não seria recurso de 

tecnologia, mas técnica (...) e me movimentar muito dentro da sala, contar piadas pra descontrair 

(...), recursos não-tecnológicos que não estejam vinculados a equipamentos”. 

Vale ressaltar que na literatura o uso indistinto de conceitos sobre estratégias e técnicas 

de ensino ainda é muito presente e, em muitos casos, estes são usados como sinônimos. Dessa 

forma, torna-se pertinente descrevê-los de acordo com Anastasiou (2004). Para esta autora, 

estratégia de ensino é a arte de aplicar ou explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis, 

a fim de atingir objetivos específicos. Uma técnica relaciona-se à arte material, à maneira ou 

habilidade de executar ou fazer algo de maneira especial. E dinâmica se relaciona ao movimento. 

As nomenclaturas citadas têm em comum a ênfase na atividade artística e, portanto, exige 

criatividade, percepção, vivência pessoal e capacidade de colocar em prática uma idéia, a partir 

do domínio do objeto. 

No caso específico dos professores analisados, verificou-se que estes não possuem uma 

definição clara do que é uma estratégia ou um recurso didático e o tratam, na maioria das vezes, 

como sinônimos. 
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Após a verificação da utilização ou não do uso do vídeo e as maneiras mais utilizadas no 

processo de ensino-aprendizagem, levantou-se, junto aos professores, o incentivo à produção de 

vídeos pelos alunos. Dos respondentes, oito professores afirmaram não incentivar a produção de 

vídeos em sala de aula. Alguns depoimentos merecem ser referenciados: 

nos últimos dois, três anos não tem acontecido, mas já houve. Teve um ano que eu pedi, 
ao invés de fazer o trabalho sobre ferramentas do processo, eles teriam que pegar no 
início do ano uma empresa, um processo da empresa e analisar aquele processo (...). Dos 
7, pelo menos 2 grupos trouxeram filmagens e foi muito legal. (...) Não faço mais por 
causa das reclamações dos alunos...”.  (R5)   

E ainda: “não incentivo... são turmas iniciais e não vejo empolgação para esse tipo de 

trabalho” – R12; “não incentivo. Eles estão matriculados em Administração para aprenderem 

sobre administração e de como administrar... não são cineastas” – R6.   

Estes  depoimentos refletem a formação cartesiana de ensino, estritamente racional e 

fechada para novas formas de ensino e aprendizagem e uma certa acomodação e conformismo 

com a realidade, conforme foi mencionado na revisão de literatura por autores como Morin 

(1991, 2001, 2002), Morin e Moigne (2000), Tescarolo (2004), Masetto (2004), Lopes (2007), 

Moraes (1007) e La Torre e Moraes (2004). Esta formação tecnicista, racional  e limitada não 

permite integrar conhecimentos, abordar o indivíduo sob os diversos aspectos e propiciar uma 

formação integral de profissional, cidadão e ser humano. 

Um respondente, R2, não incentiva a produção de vídeos, porém apresenta uma postura 

menos cartesiana: “não estimulo a produção, mas os estimulo a ver outros vídeos que tenham 

relação com a disciplina (...), já teve aluno que me trouxe DVD que ele tinha que eu desconhecia 

e acabei incorporando à disciplina... tem essa via de duas mãos, de troca.” O respondente R4 

descreve sua experiência: “produção de vídeo eu nunca fiz, agora, produção de teatro sim (...), 
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principalmente com turmas de RH. Então, produção de vídeo eu não fiz, mas até é uma idéia bem 

interessante pra mim...”. 

Dois professores afirmaram incentivar a produção de vídeos pelos alunos: “nos cursos 

de maior disponibilidade de tempo eu incentivo, sim. Hoje, pelo menos três filmes de alunos 

estão disponíveis na Internet. Isso foi feito através de solicitação para apresentação de seminários 

tendo como regra o não-aceite de apresentação padrão” – R10; e “... na verdade, os incentivo a 

utilizar de toda a criatividade possível na apresentação do trabalho final” – R11. Um respondente 

afirmou não incentivar a produção de vídeos, porque “os alunos já fazem vídeos para apresentar 

os trabalhos” – R7. Uma afirmação interessante do respondente R1 é que, mesmo sem incentivo, 

os alunos já produziam vídeos para algumas apresentações, contudo, no momento da entrevista, o 

professor expressou o seu interesse. Quando a pesquisadora falou sobre o processo de produção 

do vídeo em sala de aula como uma estratégia de produção de conhecimento em conjunto à 

postura do professor, modificou-se: ele inclinou o corpo, os olhos se arregalaram e o sentimento 

que pairou no ar foi de muita atenção àquilo que era dito pela pesquisadora.  

Na verdade, eu estive conversando com a professora de metodologia da pesquisa e eu 
tenho como meta, quero trabalhar esse projeto de produção de vídeos para o próximo 
semestre. Ao invés de fazerem a exposição do conteúdo pura e simples, tentarem de 
alguma forma... Essa idéia eu achei ótima e dá perfeitamente pra fazer isso e é uma 
experiência fantástica que eu pretendo colocar em prática... (R1) 

 O fato interessante é que, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, o professor R1 teve 

algumas conversas com a pesquisadora e com outros professores e passou a colocar em prática a 

produção de vídeos pelos alunos como estratégia de ensino-aprendizagem.  

Vale retomar a citação de La Torre (2002), que discorre sobre as estratégias didáticas 

inovadoras que levam em consideração princípios de criatividade, qualidade, competência e 

colaboração e apontam para uma mudança de visão nas quatro dimensões básicas do ser humano: 
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conhecimentos, sentimentos e atitudes, habilidades e vontade ou empenho na realização das 

tarefas porque se balizam na experiência e na investigação. 

Ao verificar a percepção de cada professor sobre a importância do uso do vídeo para 

lecionar, percebe-se que a maioria dos respondentes afirma ser o vídeo um recurso que atinge os 

diversos sentidos sensoriais do aluno. Neste contexto, vale ressaltar a importância do vídeo 

observada por autores como Brandão (2004), ao enfatizar a conexão com a realidade que o vídeo 

permite, assim como para Frost (1998).  Duarte (2002), Davel et al (2004) apontam que a 

linguagem fílmica representa significativo valor no processo de ensino-aprendizagem, porque o 

filme utiliza movimento, cor, forma, fotografia, luz e confronta diversas interpretações e estas 

relações se fundem na cognição e na percepção do indivíduo. Além disso, os estudos de Moran 

(1994), Moraes e La Torre (2004),  e Marx e Frost (1998) enfatizam o papel integrador do vídeo 

e a sua ação de aumentar a compreensão do contexto, a partir das ligações e relações cognitivas 

que o indivíduo faz com a realidade. 

Para o respondente R2:  

(...) têm muitos que aprendem com o texto, com a leitura, outros com a visualização e 
com o vídeo fica mais fácil a compreensão e eu tenho um feedback dos alunos de que 
aquele vídeo ajudou na visualização da disciplina e dá um entendimento da matéria...   

Na opinião do respondente R12, a importância do vídeo reside no fato de que “...os 

alunos formem opiniões sobre os assuntos relatados em sala de aula”.  

No entendimento do respondente R11, a importância do uso do vídeo é “fundamental, 

pois capta a atenção de todos, ilustra melhor a idéia exposta e ainda permite que o discente o 

acesse posteriormente para reflexão acerca do conteúdo”; assim como para o respondente R10: 

“acredito que ajuda a despertar interesse no aluno, principalmente em disciplinas teóricas”.  
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Sendo assim, pode-se verificar que o uso dos recursos didáticos é bem variado, porém o 

vídeo foi citado por 50% dos respondentes. Segundo as concepções dos professores 

entrevistados, o vídeo aproxima o conteúdo do aluno e também serve como ilustrador. Para a 

maioria dos respondentes, o vídeo ajuda a despertar o interesse dos alunos com relação ao tema, 

especialmente quando se inicia um novo tema. Nesta perspectiva, cita-se o estudo de Ferrés 

(1995), quando classifica o uso do vídeo como: Programa Motivador caracteriza-se como 

destinado essencialmente a proporcionar uma motivação inicial sobre um tema ou um assunto 

com fins objetivados e também  Moran (1995), apresentando modalidades de uso do vídeo e, 

dentre elas: vídeo como sensibilização, despertador da curiosidade e da motivação para 

introdução de assuntos na sala de aula, fazendo um papel facilitador para aprofundar a pesquisa 

do assunto pós-vídeo; e vídeo como ilustração, reforço dos assuntos que foram abordados em 

aula, compondo cenários até então desconhecidos dos alunos. 

O incentivo à produção de vídeos por parte dos professores para com os alunos das 

disciplinas de Teorias Administrativas ainda é tímido: oito professores não utilizam desta prática, 

um se mostrou aberto a esta possibilidade e dois incentivam. Destes que incentivam, ambos 

relatam a importância do uso desta metodologia para que os alunos se motivem, integrem 

conhecimentos e ressaltem a qualidade dos vídeos produzidos, assim como a melhora na postura 

e argumentação em sala de aula. Um respondente, no momento da coleta dos dados, afirmou não 

utilizar a produção de vídeos por parte dos alunos na sua disciplina, contudo despertou muito 

interesse em conhecer mais a fundo esta técnica. Ao longo do desenvolvimento da dissertação, 

este professor interessou-se sobre o tema e aplicou, com sua turma, o recurso. De acordo com a 

afirmação do professor, a experiência foi grandiosa, porque só somou para o desenvolvimento da 

disciplina e também dos alunos, do professor e da disciplina. 
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Com relação ao plano de ensino, os professores seguem o que foi planejado, porém não 

se atrelam exclusivamente a ele para tomar as decisões. Esta análise está contida na categoria 

denominada C7: plano de ensino não engessado/flexibilidade do plano de ensino e se reflete no 

discurso do respondente 1:  

eu procuro fazer um planejamento antes do início das aulas. Esse planejamento é 
discutido sempre no primeiro dia de aula com eles. Com muito cuidado de deixar bem 
claro a eles que esse planejamento não é estático. Ele existe para cumprir uma 
determinação curricular, mas que isso não quer dizer que a gente tenha que conversar e 
apresentar o plano não de uma maneira estática, parada, e sim dar o direcionamento. A 
ementa não pode ser mudada porque ela é mínima exigida... agora o como trabalhar o 
que faço em meu planejamento é uma proposta... eu não os conheço ainda quando eu fiz 
essa proposta, então não posso fazer um acordo de que aquilo ali cai ser seguido cem por 
cento, ao pé da letra, porque com o passar do tempo a gente vai se conhecendo também... 
de turma para turma há diferenças... 

O respondente R4 também discorre sobre a flexibilidade do plano de ensino: “(...) então, 

o teu planejamento, o teu semestre é planejado igual uma empresa... tem o princípio que é a 

ementa que está no plano de ensino. Essa tem que ser cumprida. (...), claro que as turmas variam 

e aí entra o acordo prévio...”. 

4.3 A IMPORTÂNCIA DO USO DO VÍDEO PELOS PROFESSORES DAS DISCIPLINAS DE 

TEORIAS ADMINISTRATIVAS DAS IES DE BLUMENAU 

 Com relação à importância do vídeo em sala de aula, seguem algumas declarações: 

“...o vídeo é fundamental porque ele aproxima, exemplifica, e é bem gratificante porque eles (os 

alunos) ficam por várias aulas e semestres lembrando daquela experiência de ver o vídeo e 

relacionar com a prática, com a teoria...” – R1; “ajuda a despertar o interesse no aluno, 

principalmente nas disciplinas mais teóricas” – R10; “o vídeo é fundamental, pois capta a atenção 

de todos, ilustra melhor a idéia exposta e ainda permite que o discente o acesse posteriormente 
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para reflexão acerca do conteúdo” – R11; “... faz com que os alunos formem opiniões sobre os 

assuntos relatados em sala de aula” – R12. 

 Para aprofundar o entendimento sobre o uso do vídeo na sala de aula, aplicou-se 

uma questão em que os respondentes deveriam discorrer as cinco primeiras frases ou palavras 

que viessem à mente que representassem o valor do vídeo no processo de ensino-aprendizagem. 

A esta questão aplicou-se o método de Evocação de Palavras para delinear as palavras que 

apareceram com maior frequência e mais rapidamente expressadas; as que tiveram maior 

frequência e mais tardiamente foram citadas; as que tiveram menor frequência e foram mais 

prontamente citadas e as que menor frequência tiveram e mais tardiamente foram citadas.  

 Dos discursos analisados, foram computadas 44 citações que, agrupadas, 

formaram 14 categorias: dinamismo para aula; ilustra o conteúdo; complemente; link com a 

prática; diversão; clareza; interessante; aprendizado; ligado à emoção; criação/despertar da 

criação; ferramenta de aula; modernidade; baixo custo; “matação”.  

 Com base no cálculo de Evocação de Palavras (Apêndice B), a frequência média 

de evocação calculada foi 3,14 e a média da ordem média foi de 2,49. Dessa maneira, deu-se 

origem ao diagrama de quatro quadrantes, que ficou assim representado:  

 
1º quadrante 
Dinamismo 

2º quadrante 
Complemento 

Link com a prática Criação/despertar da criação 
Ilustra Diversão 

3º quadrante 
Clareza 

4º quadrante 
Aprendizado 

Interessante Baixo custo 
Ligado com a emoção Ferramenta de aula 
  Modernidade 
  Matação 

        Quadro 11 – Teste de Evocação de Palavras 
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Neste teste, verifica-se que o vídeo foi citado como dinamizador da aula e como um 

recurso de fornece link com a prática. Além disso, logo a seguir, as citações de maior frequência 

e mais tardiamente citadas foram o uso do vídeo como complemento e o despertar da criação. As 

citações com menos frequência e mais prontamente listadas foram: vídeo como ilustrador, vídeo 

traz clareza, vídeo interessante e ligado à emoção. O último quadrante, menos frequência e mais 

tardiamente citado foi: vídeo como diversão, vídeo como aprendizado, baixo custo, ferramenta de 

aula, modernidade e “matação”. Sendo assim, pode-se verificar que o uso do vídeo é tido, pela 

maioria dos respondentes, como um recurso dinâmico e que fornece ligações com a prática, 

trazendo mais clareza ao ilustrar o conteúdo ministrado à realidade, uma ferramenta de fixação do 

conteúdo aplicado. 

Neste sentido, Moraes e La Torre (2004) confirmam as considerações acerca do uso do 

vídeo e o apresentam como integrador de linguagens, códigos, mensagens, contextos, ambientes, 

planos para transmitir uma mensagem. Estes autores apontam o uso do relato fílmico como 

relevante no ensino, porque integra o acadêmico e o cotidiano numa esfera maior. 

O filme tem efeito integrador, não deixa de ser um relato, portanto as mensagens 

chegam através de diferentes linguagens como a palavra, a música, o relato e, certamente, a 

imagem. Isto quer dizer que o cérebro utiliza muito mais zonas, ativa muito mais neurônios para 

captarem os significados que provêm de cada uma das linguagens; significa que coloca em jogo 

não-somente processos lógico-dedutivos vinculados ao hemisfério esquerdo, mas também ativa o 

hemisfério direito através da música, do espaço, da imaginação, das emoções. É por isto que o 

relato fílmico tem um efeito de desenvolvimento cerebral cognitivo-emocional muito superior a 

qualquer outro sistema de informação. O filme estimula todo o cérebro (...), pelo que transmite, 

pelo que sugere, pelo que faz sentir e pensar (MORAES; LA TORRE, 2004, p. 82). 
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4.4 ENTENDIMENTO DOS PROFESSORES QUANTO A ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

INOVADORAS 

Com relação ao entendimento dos professores sobre estratégias didáticas inovadoras, o 

quadro que se apresenta é que não há um consenso sobre o assunto. De acordo com os discursos 

analisados, foram criadas as seguintes categorias para expressar o que pode ser uma estratégia 

didática inovadora, em confronto com o que a teoria apresenta. 
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Conceitos sobre Estratégias Didáticas Inovadoras Categoria de análise Discurso do respondente 
Estratégias de ensino criativo orientadas para a 
aprendizagem relevante e integrada, para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, a uma atitude 
transformadora, a uma organização de atividades 
inovadoras, flexíveis e motivantes. (...) uma mediação que 
leve em consideração a experiência, a colaboração, o 
envolvimento do aluno. Se trata, definitivamente, de 
enriquecer o método com ações e atributos criativos. (LA 
TORRE, 2008, p. 65)  
 
 
 
 
 

 

C18: proximidade afetiva com aluno 
como estratégia didática inovadora. 

“(...) a inovação está nessa proximidade 
que a gente tem com o aluno, de fazê-lo 
participar do processo. (...) o aluno 
precisa entender que você está ali para 
contribuir e não para cobrar” –  R1. 
“Relacionar as matérias e relacionar-se 
com a realidade das organizações e dos 
alunos” – R3. 
“Aquela que consegue melhorar o 
aprendizado com humor, interagindo o 
professor com os alunos num bom 
ambiente/clima” – R7. 
“(...) conseguir fazer a aproximação do 
aluno com o professor, com os outros 
alunos e com os conteúdos” – R5. 
“Eu acho que a aula não pode ser pensada 
só como didática, ela tem que ser pensada 
como integração também. O professor 
precisa ter mais amor... e amor que eu 
falo é relacionamento afetivo mesmo. No 
primário tem todo aquele carinho entre 
professor e aluno (...), parece que quando 
vai para a faculdade esquece tudo isso. 
(...) é a ligação humana, os valores 
humanos” –  R4. 

Instruir e abordar o indivíduo sob quatro dimensões: 
conhecimentos, sentimentos e atitudes, habilidades e 
vontade de realizar tarefas. (LA TORRE e BARRIOS, 
2002) 

C28: estratégias didáticas inovadoras 
têm relação com a tecnologia. 

“O ambiente virtual” – R5. 
“(...) acesso Ìnternet, aluno plugado, 
navegar em sites interessantes, baixar 
vídeos e DVDs direto” – R2. 

Criatividade, qualidade, competência e colaboração 
balizadas em experiências e investigação. (LA TORRE, 
2002) 

C32: diálogo é recurso didático 
inovador. 

“Ouvir o aluno, sendo prestativo com o 
aluno, dialogando, dar o retorno para ele” 
– R4. 

Atingir mudança planejada que ordene diferentes elementos 
pessoais, formais, técnicos, espaço-temporais e visão de  

C33: estratégia didática inovadora é 
pesquisa. 

“Uma estratégia didática inovadora seria 
aquela que despertasse no aluno  

  Continua... 
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  Continuação. 
conjunto. (LA TORRE, 2002)  o interesse pela pesquisa. A busca pelo 

conhecimento que extrapole aquilo que é 
dado em sala de aula” – R9. 
“Tentar trabalhar um pouco mais o 
contexto da pesquisa” – R4. 

É o modelo ORA: observar/compreender; refletir/relacionar 
e aplicar conceitos, atitudes, habilidades e conhecimentos a 
partir da experiência prévia. (LA TORRE, 1998) 

C40: estratégia didática inovadora é o 
uso do AVA. 

“O AVA eu acho que é uma forma 
didática inovadora” – R5. 

Ensino com inferência de recursos estéticos, arte e suas 
experiências. (MORIN, 2002; DUTTON, 2003; DAVER, 
VERGARA e GHADIRI, 2007) 
 

C46: estratégia didática inovadora é o 
professor. 

“Os recursos são muitos, mas o principal 
ainda está no professor que deve 
demonstrar conhecimento e segurança, 
além do desejo de que os alunos 
aprendam” – R6. 
“É o professor. Ele que vai trazer o 
exemplo prático para a sala” – R8. 

Integrar sentidos, imaginação, intuição, colaboração e 
impactos emocionais. (MORAES e LA TORRE, 2004) 

C50: estratégia didática inovadora é 
leitura. 

“Aquela que despertasse no aluno o 
interesse pela leitura” – R9. 

 
Aprendizagem integrada. (MORAES e LA TORRE, 2004) 
 

C53: estratégia didática inovadora é 
criatividade e espontaneidade. 

“A criatividade e a espontaneidade, 
naturalmente respaldadas por 
conhecimento técnico” – R10. 

 C54: estratégia didática inovadora pode 
estar ligada ao vídeo. 

“ (...)  eu acho que o uso de filmes, 
filmagens seria uma forma bastante 
interessante de talvez incitar o aluno com 
a imagem (...)” – R5. 

 C55: estratégia didática inovadora é a 
surpresa. 

“Mais do que qualquer recurso didático, o 
elemento surpresa em sua aplicação 
produz um efeito excelente, seja qual for 
o recurso adotado” – R11. 

Quadro 12 – Conceitos sobre estratégias didáticas, inovações e concepções dos professores
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Conforme demonstra o quadro, não há um consenso sobre o tema entre os respondentes. 

Como pôde ser verificado na teoria apresentada. existem diversos elementos que podem 

constituir uma estratégia didática inovadora. Para fins deste estudo, a estratégia didática 

inovadora será aquela que se alicerça em: 

ensino criativo orientadas para a aprendizagem relevante e integrada, para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, a uma atitude transformadora, a uma 
organização de atividades inovadoras, flexíveis e motivantes. (...) uma mediação que 
leve em consideração a experiência, a colaboração, o envolvimento do aluno. Se trata, 
definitivamente, de enriquecer o método com ações e atributos criativos. (LA TORRE, 
2008, p. 65) 

Desse modo, analisando os discursos dos respondentes, pode-se verificar que o que mais 

se assemelha à definição adotada foi o R10, ao mencionar que a criatividade e a espontaneidade, 

respaldadas pelo conhecimento técnico poderiam representar uma estratégia didática inovadora.  

4.5 O USO DO VÍDEO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA INOVADORA 

Após verificar as maneiras como o vídeo é utilizado pelos professores das disciplinas de 

Teorias Administrativas das IES de Blumenau/SC, percebeu-se que o seu uso ainda é 

predominantemente como motivador ou como ilustrador de conteúdos. Pode-se perceber que há 

um pequeno movimento, entre os respondentes, de interesse para com o tema e uma abertura de 

pensamento menos tecnicista com relação à inclusão do vídeo de uma maneira menos tradicional 

na sala de aula. Este fato já pode indicar uma pequena inclinação para  novas posturas docentes 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Com relação aos cursos de capacitação, a maioria dos docentes (50%) afirma ter na 

instituição uma oficina voltada ao uso do vídeo, enquanto que 25% dos respondentes afirmam 

não possuir e os 25% demais afirmam desconhecer. Interessante perceber que respondentes de 
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uma mesma IES tiveram respostas diferentes. Pode-se inferir que as respostas não condizem com 

a real situação da IES ou que os respondentes, de fato, desconhecem os treinamentos oferecidos. 

Dos que afirmam desconhecer, percebeu-se, analisando os discursos, uma postura muito 

tecnicista, conservadora e fechada a novas posturas.  

Esta desconexão de respostas pode refletir o que foi mencionado anteriormente nas 

análises no que tange ao comprometimento com a IES ou até mesmo uma postura de acomodação 

à rotina. Fatores estes que precisam ser revistos, ante um novo papel de docente: inovador, 

integrador e facilitador de construção de conhecimento em conjunto. 

Questionados sobre a relação entre o vídeo e as estratégias didáticas inovadoras, 50% 

dos respondentes afirmaram desconhecer a ligação. Dos que afirmaram haver ligação entre o 

vídeo e as estratégias didáticas inovadoras, seguem os depoimentos: “os alunos necessitam de 

imagens para assimilar o conteúdo... uma forma de inovação com o uso dos vídeos podem ser as 

aulas a distância ou as videoconferências...” – R12; “... é um momento não convencional na 

sequência das aulas...” – R11; “força o aluno a pensar, buscar, formatar perguntas e não dar 

respostas prontas” – R10;  “permite um envolvimento muito grande... tem sons, música, pessoas, 

imagens e todos se veem na tela...” – R4; “é uma ferramenta de divulgação e multiplicação de 

informações” – R3. 

Desse modo, pode-se concluir que o uso do vídeo pelos professores das disciplinas de 

Teorias Administrativas ainda não pode ser considerado como uma estratégia didática inovadora, 

frente à literatura apresentada sobre o tema e a partir das análises dos discursos dos docentes. A 

concepção do uso do vídeo é ainda muito tradicional e voltada para fornecimento de links com a 

prática, o que, de certa forma, configura um dinamismo à aula, mas ainda não representa uma 

estratégia inovadora de ensino. O caminho a percorrer ainda é bastante longo, porém a 
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pesquisadora percebeu, na maioria dos entrevistados um certo interesse sobre o tema e uma 

curiosidade sobre como poder aproveitar mais este recurso no andamento das aulas. 

A partir do interesse demonstrado, a pesquisadora quis saber quais sugestões poderiam 

ser pertinentes para que as IES pudessem colocar em prática com relação ao uso do vídeo. A 

catalogação de vídeos foi a sugestão mais citada pelos respondentes e seguem os depoimentos: 

Acredito que seria muito interessante que houvesse um banco de dados com vídeos 
separados por temas e um roteiro comentado com sugestões para cada vídeo, 
maximizando a oportunidade de apresentá-los. (R11)  

Primeiro seria uma pesquisa porque existem vídeos e vídeos... muitos não estão no 
contexto, muitos são antigos e não cabem mais. Teria que ter uma pesquisa dos vídeos 
que tenham conteúdo, que valham a pena... e fazer esta mescla (...) e também conhecer o 
que os outros colegas fazem porque nem dá tempo pra você conversar... além de ter uma 
lista das necessidades dos professores de títulos e temas. O problema que vejo é que os 
filmes são caros, alguns muito caros para um professor adquirir. Tem que fazer uma 
escolha: ou o livro ou o filme... e ele acaba optando. Um trabalho de catalogação seria 
importantíssimo: alguém que sinalizasse obras e temas... facilitaria muito o trabalho. 
Alguns professores fazem isoladamente. O ideal seria os professores conversarem mais. 
Por exemplo, meu colega de IES que leciona a mesma disciplina poderíamos conversar 
mais sobre livros, assuntos de aula, filmes e recursos. (R2) 

 
“A instituição poderia comprar vídeos com mais frequência” – R3.  

Deveria ter uma área onde eu faço um roteiro que eu gostaria e ter alguém que pudesse 
operacionalizar... porque se é pra eu aprender a lidar com o software, filmar e editar eu 
entro numa habilidade outra que não a minha específica... então, ter um local onde se 
produzisse isso até maciçamente, quer dizer, o vídeo que a professora produziu pode ser 
usado em disciplinas por outros professores poderia ser bem interessante. E a  Instituição 
tem esses espaços e o próprio aluno de graduação de cursos como Publicidade e 
Propaganda poderia fazer. (R5) 

Formação sobre roteiros e edição de filmagens.  (R7)  
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 “A Instituição atualizar os vídeos (...) uma capacitação que abordasse os tipos de vídeos 

que existem, como utilizar, que tipos de perguntas posso fazer e tal” – R8; “melhor estrutura 

física e acervo de vídeos técnicos” – R10.  

Com relação às sugestões dos respondentes, vale ressaltar que existem publicações do 

gênero, com a catalogação de vídeos, assuntos tratados e aplicação em sala de aula, como o 

trabalho de Luz (2006, 2007) e Brandão (2004). Nota-se, nesse sentido, novamente uma 

acomodação à rotina e percebeu-se, pelos depoimentos e posturas dos respondentes, um 

sentimento coletivo de querer tudo pronto, sem pesquisar ou fazer.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O levantamento bibliográfico que deu partida para o desenvolvimento deste trabalho 

mostrou relativa carência de estudos relacionados ao uso do vídeo no processo de ensino-

aprendizagem em cursos de graduação, muito embora o estudo da temática tenha se intensificado 

nos últimos anos, sob o mote de recursos estéticos e estratégias didáticas inovadoras. No Brasil, 

os Programas de Pós-Graduação em Administração em conjunto com a Associação Nacional de 

Cursos de Pós-Graduação têm se mostrado motivadores das investigações sobre o tema, 

fomentando pesquisas e publicações científicas sobre o assunto. 

Esta pesquisa procurou identificar como o vídeo é utilizado pelos professores das 

disciplinas de Teorias Administrativas das Instituições de Ensino Superior – IES da cidade de 

Blumenau, Santa Catarina. Para atingir o objetivo geral proposto e, assim, responder à questão-

problema que norteou o desenvolvimento da pesquisa, foram estabelecidos os objetivos 

específicos.  

Como primeiro objetivo definido, identificaram-se as características dos professores das 

disciplinas de Teorias Administrativas, a partir da análise dos discursos provenientes das 

entrevistas efetuadas. Os resultados apontaram que a maior concentração etária é entre 41 e 50 

anos (58,34%), indicando uma tendência de profissional mais madura e que poderia contribuir 

para uma resistência natural a novas tecnologias e metodologias de ensino, visto que é a geração 

que mais impacto sofreu com a introdução das tecnologias no cotidiano. Há a presença de 

41,67% do quadro pesquisado de mulheres. Mesmo um número ainda pequeno, acredita-se, 

acompanhando a inserção das mulheres no mercado de trabalho, nota-se o gradativo aumento da 

presença destas na docência superior.  
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Percebeu-se uma formação mais homogênea dos professores analisados. Tanto para a 

graduação como para a especialização e pós-graduação, os professores, objetos desta pesquisa, 

possuem formação acadêmica específica na área de Administração, o que poderia indicar 

benefícios para o andamento das aulas no que tange ao conhecimento da disciplina, porém, 

dificultar aspectos de interdisciplinaridade. O aperfeiçoamento pessoal e profissional se dá por 

meio de leituras de livros e artigos na área de administração; participação em eventos 

empresariais e científicos; ser membro e participar de órgãos de classe e associações; o próprio 

cargo executivo que exerce; participando de feiras, palestras e seminários.  

Com exceção de um professor, os demais lecionam em apenas uma Instituição. A razão 

para isso pode ser pelo número de horas disponíveis  para o Ensino Superior ou a afinidade com a 

Instituição escolhida. Um dado interessante é que 50% dos professores entrevistados exercem a 

docência como atividade secundária. Este fato espelhou situações como o engrandecimento 

profissional e pessoal e os reflexos deste aperfeiçoamento em sala de aula; em contrapartida, o 

fato pode efetivar um certo desleixo no exercício da docência e até mesmo um descompromisso 

aparente para com a participação nas atividades da Instituição. O gosto por cinema é aparente 

para 75% dos docentes que afirmam utilizar vídeo em sala de aula. Este fato, gostar de cinema e 

utilizar vídeo em sala de aula mostram estar relacionados. Dos professores que utilizam vídeo, 

todos afirmam ter acervo próprio de vídeos comerciais, profissionais, técnicos e aqueles baixados 

da Internet.  

Dois traços ficaram bastante aparentes nas características dos docentes: o primeiro é que 

a maioria afirma ter paixão por lecionar, caracterizando a atividade como uma vocação e não 

apenas um ofício profissional. Por outro lado ficou evidente uma certa acomodação à rotina de 

alguns professores, tanto nos discursos como nas posturas, não estando abertos a mudanças e a 

inovações no que tange ao ensino e aprendizagem. Este traço demonstra as consequências de uma 
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educação cartesiana, fragmentada que separa o conhecimento científico do sentimento, da 

criatividade e das possibilidades de criação.  Estas constatações confirmam o terceiro pressuposto 

– há desconhecimento das possibilidades do uso do vídeo em virtude de uma formação carente de 

sala de aula. 

Após caracterizar os professores das disciplinas de Teorias Administrativas das IES de 

Blumenau, Santa Catarina, o estudo identificou como o vídeo é utilizado em sala de aula. O vídeo 

foi citado por 50% dos respondentes como o recurso que mais é utilizado. Segundo as 

concepções dos professores entrevistados, o vídeo aproxima o conteúdo do aluno e também serve 

como ilustrador. Para a maioria dos respondentes, o vídeo ajuda a despertar o interesse dos alunos 

com relação ao tema, especialmente quando se inicia um novo tema. Nesta perspectiva, cita-se o 

estudo de Ferrés (1995), quando classifica o uso do vídeo como Programa Motivador. 

Caracteriza-se como destinado essencialmente a proporcionar uma motivação inicial sobre um 

tema ou um assunto com fins objetivados e também  Moran (1995), apresentando modalidades de 

uso do vídeo e, dentre elas, vídeo como sensibilização; despertador da curiosidade e da 

motivação para introdução de assuntos na sala de aula, fazendo um papel facilitador para 

aprofundar a pesquisa do assunto pós-vídeo; e vídeo como ilustração, reforço dos assuntos que 

foram abordados em aula, compondo cenários até então desconhecidos dos alunos. 

O incentivo à produção de vídeos por parte dos professores para com os alunos das 

disciplinas de Teorias Administrativas ainda é tímido: oito professores não utilizam desta prática, 

um se mostrou aberto a esta possibilidade e dois incentivam. Destes que incentivam, ambos 

relatam a importância do uso desta metodologia para que os alunos se motivem, integrem 

conhecimentos e ressaltam a qualidade dos vídeos produzidos, assim como a melhora na postura 

e argumentação em sala de aula. Um respondente, no momento da coleta dos dados, afirmou não 

utilizar a produção de vídeos por parte dos alunos na sua disciplina, contudo despertou muito 
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interesse em conhecer mais a fundo esta técnica. Ao longo do desenvolvimento da dissertação, 

este professor interessou-se sobre o tema e aplicou, com sua turma, o recurso. De acordo com 

afirmação do professor a experiência foi grandiosa porque só somou para o desenvolvimento da 

disciplina e também dos alunos, do professor e da disciplina. Dessa forma, o primeiro 

pressuposto da pesquisa – vídeo vislumbrado como complementar ao ensino – se confirma. 

Para aprofundar o entendimento sobre o uso do vídeo na sala de aula, e conhecer a 

importância que o vídeo representa para os professores das disciplinas de Teorias Administrativas 

(objetivo específico), aplicou-se uma questão em que os respondentes deveriam discorrer as cinco 

primeiras frases ou palavras que viessem à mente que representassem o valor do vídeo no 

processo de ensino-aprendizagem. A esta questão aplicou-se o método de Evocação de Palavras 

para delinear as palavras que apareceram com maior frequência e mais rapidamente expressadas; 

as que tiveram maior frequência e mais tardiamente foram citadas; as que tiveram menor 

frequência e foram mais prontamente citadas e as que menor frequência tiveram e mais 

tardiamente foram citadas.  

Dos discursos analisados foram computadas 44 citações que, agrupadas, formaram 14 

categorias: dinamismo para aula; ilustra o conteúdo; complemente; link com a prática; diversão; 

clareza; interessante; aprendizado; ligado à emoção; criação/despertar da criação; ferramenta de 

aula; modernidade; baixo custo; “matação”.  

Para atender ao objetivo específico, conhecer o entendimento dos professores das 

disciplinas de Teorias Administrativas sobre as estratégias didáticas inovadoras, verificou-se que 

na teoria apresentada existem diversos elementos que podem constituir uma estratégia didática 

inovadora. Para fins deste estudo, a estratégia didática inovadora será aquela que se alicerça em 
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ensino criativo orientadas para a aprendizagem relevante e integrada, para o 
desenvolvimento de habilidades cognitivas, a uma atitude transformadora, a uma 
organização de atividades inovadoras, flexíveis e motivantes. (...) uma mediação que 
leve em consideração a experiência, a colaboração, o envolvimento do aluno. Se trata, 
definitivamente, de enriquecer o método com ações e atributos criativos. (LA TORRE, 
2008, p. 65) 

Desse modo, analisando os discursos dos respondentes, pode-se verificar que o que mais 

se assemelha à definição adotada foi o R10, ao mencionar que a criatividade e a espontaneidade, 

respaldadas pelo conhecimento técnico, poderiam representar uma estratégia didática inovadora.

  

Respondendo ao objetivo específico, verificar se o uso do vídeo pode ser considerado no 

processo de ensino-aprendizagem como uma estratégia didática inovadora, percebeu-se que o seu 

uso ainda é predominantemente como motivador ou como ilustrador de conteúdos. Pode-se 

perceber que há um pequeno movimento, entre os respondentes, de interesse para com o tema e 

uma abertura de pensamento menos tecnicista com relação à inclusão do vídeo de uma maneira 

menos tradicional na sala de aula. Este fato já pode indicar uma pequena inclinação para  novas 

posturas docentes no processo de ensino-aprendizagem.  

Desse modo, pode-se concluir que o uso do vídeo pelos professores das disciplinas de 

Teorias Administrativas ainda não pode ser considerado como uma estratégia didática inovadora 

frente à literatura apresentada sobre o tema e a partir das análises dos discursos dos docentes.  

Esta constatação confirma o segundo pressuposto, o vídeo não é considerado como estratégia 

didática inovadora. A concepção do uso do vídeo é ainda muito tradicional e voltada para 

fornecimento de links com a prática, o que, de certa forma, configura um dinamismo à aula, mas 

ainda não representa uma estratégia inovadora de ensino. O caminho a percorrer ainda é bastante 

longo, porém a pesquisadora percebeu, na maioria dos entrevistados, um certo interesse sobre o 

tema e uma curiosidade sobre como poder aproveitar mais este recurso no andamento das aulas.  
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À luz da teoria explicitada, torna-se pertinente ressaltar a importância que as disciplinas 

de Teorias Administrativas discorrem no contexto da formação acadêmica do futuro 

administrador. O conteúdo proposto por estas disciplinas apresenta-se como a principal reflexão 

conceitual da história da Administração e suas teorias abrangentes, assim como as funções 

básicas do ofício do administrador. As disciplinas possuem o caráter de orientador do 

comportamento profissional e, portanto, devem ser tratadas como essenciais nos cursos de 

Administração, até porque se apresentam como a base das ramificações nas demais disciplinas 

oferecidas ao longo da formação acadêmica.  

O primeiro passo a ser dado, na concepção da pesquisadora, seria uma revisão dos 

planos de ensino destas disciplinas pelas coordenações de curso, a fim de verificar a atualidade e 

a pertinência dos assuntos tratados. Este estudo possibilitaria a revisão das ementas especialmente 

no que tange à atualidade dos assuntos abordados em sala de aula, os métodos de ensino adotados 

pelos professores e os autores utilizados. 

Apresentar-se-ia como pertinente, também, averiguar se o docente está preparado e 

devidamente motivado para lecionar tal tema. Como se constata na realidade acadêmica, nem 

sempre o professor convidado a lecionar tem a devida preparação e motivação para a disciplina. 

Neste contexto, aponta-se como relevante a definição de um estudo para identificar o perfil ideal 

desejado do professor de Teorias Administrativas, assim como a averiguação de capacitação 

docente específica, exaltando a importância da disciplina no contexto da formação do 

administrador.  

A discussão de práticas, métodos e experiências pode ser um caminho interessante para 

a renovação da disciplina de Teorias Administrativas, já verificada de suma importância. Sendo 

assim, este estudo teve importância porque identificou como o vídeo tem sido utilizado nas 

disciplinas de Teorias Administrativas nas IES de Blumenau/SC. Além disso, esta pesquisa pode 
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servir de base para novos estudos na área e também de ferramental para os professores. Sugere-se 

que a pesquisa seja aplicada a outras áreas do conhecimento para que se tenha um panorama de 

como o vídeo está sendo utilizado nos diferentes cursos de graduação, a fim de desenvolver um 

material investigativo consistente e valioso para o processo de ensino-aprendizagem. 

Muito mais do que um estudo conceitual, este trabalho significou a concretização de um 

sonho de vida para a pesquisadora. O ensino superior e seus meandros sempre despertaram 

interesse e, no momento da escolha do tema da dissertação, a possibilidade de congregar duas 

paixões, arte e ensino superior, representou um elemento motivador a mais para o 

desenvolvimento da pesquisa. A crença de que é possível fazer mais do que o estritamente 

necessário, dar um passo a mais, ser mais criativo e superar os anseios para se construir 

conhecimento de fato mobilizou os esforços que deram origem a este trabalho. Como preceito 

pretende-se, com a leitura desta pesquisa, poder sensibilizar novas pesquisas para a área, seja em 

forma de discussões, seja em forma de workshops, ou em forma de novas idéias para o ensino 

superior, em especial, o de Teorias Administrativas. 
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APÊNDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA 

Nome: 

Idade: 

Titulação: 

Disciplinas que leciona: 

Como busca aperfeiçoamento profissional/pessoal: 

1) Como você analisa o uso de recursos didáticos em sala de aula nos cursos de graduação 
em Administração? Por quê? 

2) De que maneira você analisa o uso dos recursos didáticos na disciplina de Teorias 
Administrativas no curso de Administração? 

3) Que tipos de recursos didáticos você utiliza na sua disciplina de teoria administrativa? 
Como você planeja seu semestre? 

4) Quais os vídeos que você usa na sua disciplina? Você usa os disponíveis na Internet? 

5) Como você utiliza o vídeo em sala de aula? 

6) Você incentiva os alunos a produzirem vídeos em sua disciplina ao longo do semestre? 

7) Há alguma experiência que você queira relatar que o uso do vídeo em sua disciplina pôde 
proporcionar? Como ela foi? O que trouxe para docente e discentes? 

8) Na sua opinião, que elementos formam uma estratégia didática inovadora? 

9) Enumere as 5 primeiras palavras ou expressões que lhe vêm à mente quando citado o 
contexto: “O uso do vídeo em sala de aula”. 
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10) A IES proporciona algum tipo de capacitação/treinamento sobre o uso de vídeo? 

11) Quais as sugestões de melhoria que você aponta para o uso do vídeo em sala de aula? 

12) Existe relação do vídeo com estratégias didáticas inovadoras? Por que? 

13) Na sua opinião, qual a importância do uso do vídeo para lecionar? 

14) Você gosta de cinema/vídeos? Por quê? 

15) Com que frequência você assiste filmes? 

16) Que tipos de filmes você gosta? 
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APÊNDICE B – CÁLCULO EVOCAÇÕES DE PALAVRAS 

1 2 3 4 5 6 7 
Categorias Frequência 

de evocação 
em 1º lugar 

Frequência 
de evocação 
em 2º lugar 

Frequência 
de evocação 
em 3º lugar 

Frequência 
de evocação 
em 4º lugar 

Somatório 
das 
frequências 
de evocação 

Ordem 
média de 
evocação 

1. Dinamismo 
para a aula 

5 1 1 2 9 2,0 

2. Ilustra o 
conteúdo 

2 2 3 1 8 2,37 

3. 
Complemento 

0 1 2 1 4 3,0 

4. Link com a 
prática 

1 0 1 0 2 2,0 

5. Diversão 1 2 0 0 3 1,67 
6. Clareza 0 2 1 0 3 2,34 
7. 
Interessante 

3 1 1 0 5 1,60 

8. 
Aprendizado 

1 0 0 1 2 2,50 

9. Ligado à 
emoção 

1 0 2 0 3 2,34 

10. Criação/ 
despertar a 
criação 

0 0 1 0 1 3,0 

11. 
Ferramenta 
de aula 

1 0 0 0 1 1,0 

12. 
Modernidade 

0 0 1 0 1 3,0 

13. Baixo 
custo 

0 0 0 1 1 4,0 

14. Matação 0 0 0 1 1 4,0 
TOTAL 15 9 13 7 44 34,82 

 


