
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁTICAS DE ENSINO E AVALIAÇÃO EM DISCIPLINAS 
PROFISSIONALIZANTES DE CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO: UM 

ESTUDO SOBRE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
 
 
 

RONY AHLFELDT 
DANIELE CORAIOLA KLOSS AHLFELDT 

 

São Luís, Maranhão, 27 a 30 de agosto de 2006.

DANIEL NASCIMENTO E SILVA 

XVII ENANGRAD



 

 

2 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar as estratégias de ensino e avaliação 
utilizadas pelos docentes de disciplinas profissionalizantes de dois cursos de 
Administração de Rio Verde-GO, em relação à formação por competências proposta 
pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs). Para isso, por um lado, 
utilizando-se da entrevista como forma de coletar os dados, procurou-se levantar as 
estratégias de ensino e avaliação utilizadas por uma amostra dos docentes 
responsáveis pelas disciplinas de formação profissional do Administrador na cidade 
de Rio Verde-GO. Por outro lado, foi realizada pesquisa bibliográfica a fim de 
conceituar e compreender a formação de competências e as DCNs. Os resultados 
permitiram concluir que as estratégias de ensino e avaliação utilizadas pelos 
docentes pesquisados contribuem apenas parcialmente para a formação das 
competências exigidas pelas novas DCNs. Verificou-se, que neste caso, 
possivelmente é a aderência acadêmica e profissional dos docentes ao conteúdo 
trabalhado em sala de aula o fator preponderante na percepção de pelo menos 
algumas competências essenciais a formação dos futuros Administradores. 

 
Palavras-chave: Ensino em Administração; Competências; Formação do 
Administrador; Novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
 
 

ABSTRACT 

The objective of this study is to analyze the teaching and evaluation strategies used 
by vocational disciplines teachers of two business administration programs carried by 
in the city of Rio Verde-GO, compared to the formation based on competences 
proposed by the new National Curriculum Guidelines (NCG). To accomplish that, on 
one side, it was used the interview technique as a mean to collect data that allowed 
the author to identify the teaching and evaluation strategies used by a sample group 
of teachers in charge of teaching professional subjects/disciplines of the business 
administration course in the city of Rio Verde-GO. On the other hand, bibliographical 
research was accomplished in order to consider and understand the formation based 
on competences and the NGCs. The results allowed the conclusion that the teaching 
and evaluation strategies used by the observed teachers do not contribute 
significantly to the formation of competences required by the NCGs. The study also 
made possible to conclude that it is probably the academic and professional 
adherence of these educational individuals to the content discussed in classroom 
that provides them with the notion of which competences on their academics to 
acquire for the exercise Administration as a formal profession. 

 
Key words: Administration Teaching; Competences; Formation of the Administrator; 
New National Curricular Guidelines 
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INTRODUÇÃO  
As deficiências de formação encontradas em muitos egressos dos cursos de 

Administração no país estão motivando mudanças na academia. Entre as causas 
das deficiências, por um lado, estariam a falta de qualidade de recursos para o 
desenvolvimento da tríade ensino, pesquisa e extensão, a queda tanto da 
legitimidade das instituições perante a sociedade quanto da valorização do 
profissional deste nível educacional, o ganho de escala em detrimento ao ganho 
qualitativo e pelo ingresso de universitários com graves problemas de formação 
básica entre outras questões estruturais. 

Por outro lado, o próprio processo de ensino de Administração pode ser um dos 
fatores responsáveis pelos baixos níveis de desempenho nas funções 
administrativas de grande parte dos bacharéis da área. Por processo de ensino 
entendem-se os conteúdos, metodologias e instrumentos de avaliação utilizados, 
que levam em consideração o viés tecnicista que impulsionou o estudo e o ensino 
de Administração no Brasil, representado pelo Currículo Mínimo (CFE, 1991). 

O fato é que o ensino superior em Administração está em franco processo de 
mudanças, seja em termos quantitativos, se considerarmos o crescimento no 
número de instituições e alunos desde 1998, quando se registrou com maior 
intensidade todo este processo de autorização e abertura de novos cursos por todo 
país. Ou em termos qualitativos, como por exemplo, a forma como tais mudanças 
atingiram o corpo docente, que com o aumento da demanda, verificou-se não haver 
mestres e doutores suficientes para atender as novas instituições e cursos, 
tampouco profissionais preparados para o exercício no magistério superior.  

Não se pode esquecer que a profissão Administração em si, também está em 
constante metamorfose. Mudanças econômicas e políticas, quebra de paradigmas, 
maior inserção da mulher nos níveis diretivos das organizações, crescimento do 
número de bacharéis e pesquisadores em Administração, empresas transnacionais, 
maior complexidade nas relações comerciais, organizações virtuais, novas 
tecnologias entre outras variáveis, são responsáveis por mudanças significativas nas 
práticas administrativas em todo mundo. Como resultado, as novas habilidades e 
competências dos futuros gestores necessitam ser desenvolvidas já nos bancos 
escolares, para que estes possam egressar em condições mínimas de sintonia com 
o mercado. 

Deste modo, observa-se a tentativa de se romper com práticas de ensino, de 
gestão escolar, de formatação curricular e de preparação profissional utilizadas 
desde a metade do século passado, quando surgiram os primeiros cursos superiores 
de Administração no Brasil. Tal tentativa de ruptura com o modelo de ensino vigente, 
ficou evidente com a mudança na legislação. A regulamentação do ensino de 
Administração que fixava o conteúdo mínimo (currículo mínimo) homologada em 08 
de julho de 1966 e que foi rediscutida, reelaborada e aprovada em 04 de outubro de 
1993 (Resolução CFE nº 2/93), só que desta vez menos tecnicista e propondo uma 
formação mais generalista (NICOLINI, 2002). 

A partir de meados de 2004, entraram em vigor as novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, alterando mais uma vez a legislação da área. Destacando-se: a) a 
substituição do currículo mínimo por campos interligados de formação (Art. 5o), 
flexibilizando o ensino e dando maior autonomia às instituições de ensino para que 
desenvolvam seus projetos pedagógicos de forma que possam atender à variada 
gama de necessidades e especificidades do mercado e da região onde estão 
inseridas e as peculiaridades da própria instituição, formando sua identidade; e b) a 
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inserção de quais são as habilidades e competências requeridas para a formação do 
profissional em Administração (Art. 4o) em contrapartida de um conteúdo mínimo, ou 
seja, a regulamentação do ensino de Administração deixa de exigir a aquisição 
apenas do saber e passa atuar sobre o saber fazer. 

Diante deste quadro, alguns questionamentos são inevitáveis: a) quanto tempo 
levarão as instituições e principalmente seus docentes para se adaptarem às novas 
diretrizes? b) estarão os docentes aptos a formar e avaliar corretamente as 
competências, após deixarem um sistema de ensino e avaliação que permeou o 
ensino de Administração no país por mais de quarenta anos? c) qual o nível de 
preparação profissional em ensino superior necessário aos docentes dos cursos de 
administração para interpretar, analisar e colocar em prática tais diretrizes?  

Por isto o objetivo que motivou a presente pesquisa foi o de analisar as 
estratégias de ensino e avaliação utilizadas pelos docentes de disciplinas 
profissionalizantes de dois cursos de Administração de Rio Verde-GO, em relação à 
formação por competências proposta pelas novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs). A intenção, portanto, foi avaliar como os  docentes destes cursos de 
graduação em Administração estariam preparados para formar as competências que 
serão exigidas pelas novas diretrizes, além de fazer um breve levantamento de seu 
perfil acadêmico. Exclui-se do objeto desta pesquisa, os projetos pedagógicos das 
IES e uma análise sobre os discentes no que se refere a aquisição das 
competências adquiridas, por considerar relevante para o atual momento conhecer 
um pouco mais sobre o papel e o perfil dos docentes das disciplinas técnicas. A 
escolha de docentes que lecionam disciplinas profissionalizantes, justificando-se 
porque estas disciplinas são importantes agentes na formação das competências 
essenciais a ação dos gestores organizacionais, ou seja, “a formação profissional, 
busca desenvolver habilidades relativas às disciplinas ligadas diretamente ao 
exercício da profissão” (NICOLINI, 2002). 

Então, este artigo apresenta pesquisa realizada com professores de duas das 
três instituições de ensino superior que ofertam cursos de graduação em 
Administração na cidade de Rio Verde, localizada no sudoeste goiano, distante 230 
km da capital Goiânia. Para isto o artigo foi estruturado da seguinte forma: 1ª parte, 
apresentação do quadro teórico de referência, discutindo entre outras coisas a 
expansão e as mudanças no ensino superior de Administração no Brasil, os 
conceitos de competências, o papel do docente diante da formação de 
competências e o processo de avaliação de competências; 2ª parte, a descrição do 
estudo, os procedimentos metodológicos utilizados e análise dos dados coletados; e 
por último as considerações finais do estudo. 
 
QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

A expansão do ensino superior de Administração no Brasil ocorreu com maior 
intensidade em dois momentos, um na década de setenta e outro na década de 
noventa. Os dois períodos foram impulsionados por mudanças na legislação, que 
facilitou a abertura e autorização de novos cursos e pela demanda reprimida de 
mercado, ou seja, havia nos dois períodos um gargalo no ingresso às faculdades 
existentes e que deixava muitos candidatos ao ensino superior de fora do processo.  

Outro fator que contribuiu para a proliferação dos cursos em ambos os períodos 
foi o interesse da iniciativa privada em atuar neste setor (NICOLINI, 2003; 
SAMPAIO, 2000). Traduzindo em números, em 1967 o Brasil contava com 31 cursos 
de Administração, em 1973 subira para 177, em 1990 eram 330 e em 1998 já eram 
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549, sendo 57,6% de instituições não-universitárias (INEP, 1998). No último senso 
do INEP (2001), o número de cursos nas áreas de gerenciamento e Administração já 
havia chegado a 1.205. Os números são expressivos ao ponto que, dentre a 
infinidade de cursos em todas as áreas ofertados no país, os cursos da área de 
Administração correspondiam em 2001 a praticamente 10% do total. 

Ao se analisar um curso que nos últimos 30 anos teve sua oferta ampliada de 
177 para 1.205 cursos, é no mínimo relevante observar se as condições de ensino 
obtiveram margem de crescimento proporcional em termos qualitativos a este 
avanço quantitativo. Dentro deste aspecto encontra-se uma legislação, que visando 
não perder a homogeneidade e a formação padronizada nos moldes de uma 
concepção norte americana de administração, regulamentou e consolidou as bases 
do ensino de administração brasileiro. 

O Currículo Mínimo instituído na década de sessenta, “detalhava as disciplinas 
que deveriam fazer parte do curso de Administração, e às quais estavam atreladas a 
autorização e o reconhecimento dos cursos” (NICOLINI, 2002, p. 03). Tal concepção 
por um lado focando a qualidade mínima da oferta auxiliou na expansão do ensino e 
no controle Estatal sob as instituições abrindo o caminho para a criação de um 
amplo sistema de educação superior na área. Entretanto, por outro lado, inibiu a 
criatividade, a inovação e a particularidade, ou seja, a identidade das instituições no 
momento de conceber seus projetos pedagógicos e por meio deles fundamentar as 
ações junto ao corpo docente e à comunidade na qual se insere e oferta suas vagas. 
Veiga (2000) considera que a imposição de um currículo mínimo tende a trazer 
prejuízo à educação com qualidade, pois “o projeto político-pedagógico instituído por 
decreto corre o risco de descaracterizar-se” (p. 195). A autora ainda complementa 
(p. 217): 

Por ser dinâmica, a construção do projeto não pode restringir-se ao cumprimento 
das solicitações formais e burocráticas de um plano de desenvolvimento 
institucional (PDI) ou de um projeto pedagógico-acadêmico de curso, limitando-se a 
atender a um formulário preestabelecido de autorização e reconhecimento de 
cursos, credenciamento e recredenciamento de instituições de ensino superior. 

Observada esta realidade e a necessidade de promover melhorias no processo, 
a partir da sua legislação, já em 1994, um ano depois que fora homologada a 
Resolução CFE no 02/93, que objetivava a atualização do Currículo Mínimo, os 
principais organismos de influência sobre a profissão e o ensino de Administração no 
país, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração (Angrad), o 
Conselho Federal de Administração (CFA), o Ministério da Educação e do Desporto 
(MEC) e as IES, iniciaram um trabalho de discussão sobre uma nova proposta de 
legislação que garantisse maior qualidade e flexibilidade aos cursos de 
Administração (ANDRADE e AMBONI, 2003). 

A aprovação das novas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em 
Administração visa garantir as IES maior autonomia e flexibilidade, por meio de um 
ensino contextualizado, interdisciplinar e formador de competências. Assim, segundo 
Parecer CES/CNE n°134, a formação do administrador deve abranger as seguintes 
habilidades e competências (BRASIL, 2003): 

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; 
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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. 
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. 

Deste modo, segundo Nicolini (2002, p. 06): 
Esses princípios consolidam as Diretrizes Curriculares como instrumentos de 
referência para as Instituições de Ensino Superior no processo de elaboração dos 
seus programas de formação e na definição dos seus currículos plenos, pois 
garantem a necessária flexibilidade curricular e a liberdade de construção de seus 
projetos pedagógicos. Eles substituem o conceito de um profissional apto ao 
exercício da profissão pelo conceito da permanente preparação profissional, 
garantindo ao formando a autonomia intelectual necessária para a produção de 
conhecimento e a adaptação ao futuro e às suas incertezas. 

As novas diretrizes ao enfatizar as competências necessárias ao exercício da 
Administração, parecem ir de encontro com a visão de Perrenoud (1999, p. 31), ao 
considerar que “não se forma com a assimilação de conhecimentos suplementares, 
gerais ou locais, mas sim com construção de um conjunto de disposições e 
esquemas que permitem mobilizar os conhecimentos na situação, no momento certo 
e com discernimento”. Porém, durante décadas o ensino de Administração no Brasil 
se consolidou pela educação por meio da simples replicação do conhecimento, sem 
conseguir introduzir o conceito de competência e muito menos avaliar se os alunos 
as adquiriram ou não durante o processo de ensino. Esse processo de padronização 
do ensino em cursos de Administração percorre os caminhos do adestramento e da 
utilização não crítica das teorias e pensamentos gerenciais. 
 
Competências 

Segundo Kuenzer (apud ANDRADE e AMBONI, 2003, p.35), “a formação 
assume como finalidade capacitar indivíduos para que tenham condições de 
disponibilizar durante seu desempenho profissional os atributos adquiridos na vida 
social, escolar, pessoal e laboral, preparando-o para lidar com a incerteza, com a 
flexibilidade e a rapidez na resolução de problemas”. Atributos estes necessários 
também na formação de administradores. É neste sentido de formação do indivíduo, 
que o conceito de competência torna-se importante e pode preencher lacunas que o 
ensino apenas por meio da assimilação de conteúdos apresenta sérias deficiências. 
Para Perrenoud (1999, p.24), 

Competência com uma certa complexidade envolve diversos esquemas de 
percepção, pensamento, avaliação e ação, que suportam inferências, antecipações 
analógicas, generalizações, apreciação de probabilidades, estabelecimento de um 
diagnóstico a partir de um conjunto de índices, busca das informações pertinentes, 
formação de um decisão etc. 
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Perrenoud (1999, p. 29), ainda destaca que “as competências são 
interessantes, pois permitem enfrentar conjuntos de situações. [...] são importantes 
metas da formação” (p.31 grifo do autor). As competências auxiliam no alcance dos 
desafios profissionais e acadêmicos uma vez que dotam o indivíduo de saberes 
pertinentes ao desenvolvimento de suas atividades. Competência, por esta ótica, 
não é apenas ter conhecimento sobre algo, mas ser capaz de agir de modo a 
conquistar benefícios com a ação. 

Para Barato (apud NUNES e BARBOSA, 2003), competências “são saberes 
que compreendem um conhecimento capaz de produzir determinados 
desempenhos, assim como de assimilar e produzir informações pertinentes”. Neste 
sentido, Bitencourt (2002), destaca que alguns conceitos de competência 
apresentados, têm uma relação direta entre as forma de se fazer alguma coisa e o 
nível de resultados obtidos, isto quer dizer que alguns conceitos dão mais ênfase a 
ação e resultados (RUAS, 1999; FLEURY e FLEURY, 2000; BARATO apud NUNES 
e BARBOSA, 2003), enquanto outros se voltam mais para a mobilização e aptidões 
(ZARIFIAN, 2001). Neste estudo procurou-se tratar de ambos os conceitos de 
competência, pois considera-se que sejam complementares e imprescindíveis para a 
formação de gestores.  

Para Ruas (1999, p. 10), competência “é a capacidade de mobilizar, integrar e 
colocar em ação conhecimentos, habilidades e formas de atuar (recursos de 
competências) a fim de atingir/superar desempenhos configurados na missão da 
empresa e da área”. Observando-se pela ótica das organizações e a formação dos 
futuros gestores, tal conceito enquadra-se nas atuais exigências do mercado 
altamente competitivo, que procura nos atores sociais ações racionais, ou seja, 
indivíduos com capacidade de agir de maneira utilitarista. Fleury e Fleury (2000), 
também apresentam definição na qual a competência deve privilegiar resultados 
economicamente atrativos, ou seja, competência é “um saber agir responsável e 
reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, 
habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 
indivíduo” (p. 21). 

Para Zarifian (2001, p. 66) “a competência profissional é uma combinação de 
conhecimentos, de saber-fazer, de experiências e comportamentos que se exerce 
em um contexto preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em situação 
profissional a partir da qual é passível de avaliação.” Entende-se desta maneira 
competência como um conjunto de saberes do qual o indivíduo lança mão e o torna 
apto a realizar atividades específicas no ambiente de trabalho. Os resultados das 
ações é que demonstrarão o nível de competência, ou seja, o quanto o conjunto de 
saberes adquirido e disponibilizado para a resolução dos problemas possibilitou ao 
indivíduo realmente obter êxito. 

Segundo texto integrante de resolução do MEC (BRASIL, 1999), a competência 
de um profissional pode ser entendida como sua “capacidade de mobilizar, articular 
e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 
desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho” 
(p. 2). Tal conceito de competência está relacionado à capacidade do indivíduo de 
compreender e controlar novos desafios do ambiente de trabalho e, principalmente, 
de ser responsável e reconhecido por isso. Assim, destacam Karawejczyk e 
Estivalete (2003), “que o conceito de competências está relacionado ao conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes que, quando colocados em prática, 
possibilitam diferenciar às pessoas umas das outras”. 
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Os conceitos anteriormente expostos enfatizam que competência está ligada 
não somente ao saber, mas, vai além disto, sendo necessária a ação, o fazer e 
também a capacidade de reflexão sobre a própria ação. Neste sentido, Nunes e 
Barbosa (2003), consideram que o conhecimento, as habilidades e o valor são 
componentes das competências. 

O conhecimento pode ser entendido como o que muitos denominam saber. 
[...] As habilidades referem-se ao saber fazer que está relacionado com a 
prática do trabalho. [...] O valor expressa-se no saber ser, na atitude 
relacionada com o julgamento da pertinência da ação, com a qualidade do 
trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e solidária e 
outros atributos humanos, tais como a iniciativa e a criatividade. 

Para Andrade e Amboni (2003), saber fazer refere-se a dimensões práticas, 
técnicas e científicas adquiridas por meio de cursos ou da experiência profissional. 
Saber ser seriam os traços de personalidade e caráter, como iniciativa, 
comunicação, disponibilidade para inovar e mudar, assimilação de novos valores de 
qualidade, produtividade e competitividade. Além disto, estes autores acrescentam o 
saber agir, que seria a capacidade de decidir em que circunstâncias e em quais 
momentos aplicar os conhecimentos, pois “é na possibilidade de relacionar, 
pertinentemente, os conhecimentos prévios e os problemas que se reconhece uma 
competência” (PERRENOUD, 1999, p.32). 

Da mesma forma Durand (apud CURY e ROSSETO, 2004) apresenta três 
dimensões sobre o comportamento das competências individuais: o conhecimento, a 
habilidade e a atitude. Sendo o conhecimento a capacidade de entender as coisas e 
o mundo; a habilidade seria a capacidade de saber como agir para transformar ou 
interferir nas coisas ou no mundo; e por fim a atitude está relacionada com as 
questões sociais e afetivas que envolvem o trabalho. Portanto ter competência não 
significa apenas conhecer e saber fazer alguma coisa, mas também saber 
relacionar-se com os demais enquanto faz uso do conhecimento e das habilidades. 
Competência seria, então “um conjunto de qualificações que em situações de 
trabalho permitam que um indivíduo tenha uma performance superior” (DUTRA, 
HIPÓLITO e SILVA, 1998). 
 
O papel do docente 

O ensino baseado em competências exige dos professores a adoção de 
práticas pedagógicas centradas nas iniciativas dos alunos, propiciando o diálogo, 
respeitando interesses e favorecendo a autonomia (ANDRADE e AMBONI, 2003, 
p.51). Por isto a necessidade de mudança dos hábitos e das práticas pedagógicas 
orientadas para o ensino e a repetição para o foco no aprendizado. Tal mudança 
requer no mínimo que o docente esteja apto a estimular o ambiente que estimule a 
participação discente e seja partícipe de se aprendizado. No trabalho pedagógico 
que se caracteriza pelo “conjunto de diretrizes e de ações que norteiam as 
atividades desenvolvidas por professores e alunos” (VILLAS BOAS, 2000, p.133), o 
processo de ensino-aprendizagem, as estratégias de avaliação, o espaço físico, a 
convivência e a interatividade entre professor e aluno, entre aluno e teoria, entre 
aluno e prática profissional e social, são questões que se realizarão havendo 
profissionalismo e planejamento. Deste modo, é importante, tanto ao docente quanto 
à instituição com pretensões de se inserir num contexto que prime pelo aprendizado 
de qualidade, refletir criticamente sobre tais práticas. 

Para Chizzotti (2001, p. 106) “o ensino é uma atividade que não se limita a 
mostrar o que está feito, a transmitir o conhecimento acumulado; visa, também, 
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orientar as pessoas a conseguir informações necessárias para resolver os 
problemas que a vida oferece, sejam eles cotidianos, profissionais ou sociais”. Em 
face disso o ensino com pesquisa, conforme propõe este autor, faz-se cada vez mais 
necessário, não apenas para o docente ser um orientador do aprendizado, mas 
também para a promoção da autonomia do indivíduo a este respeito, tornando-o co-
responsável pelo próprio desenvolvimento, pela aquisição de uma visão crítica e do 
pensamento analítico. 

Para atuar desta forma caberá ao docente entender que o relacionamento com 
seus alunos sofrerá modificações. Tanto porque eles não serão mais agentes 
passivos no processo, quanto porque não haverá mais a figura do professor 
tradicional que requer as atenções voltadas para si e que nele se concentra todo o 
conhecimento. A sala de aula tende a se tornar um laboratório onde a pesquisa, a 
experimentação, a curiosidade e as descobertas terão vez e voz, orientando a 
reflexão e o posicionamento crítico. Portanto, há cada vez mais a necessidade de 
práticas escolares que permitam um ambiente reflexivo, problematizador e que 
estimule a quebra das barreiras entre as áreas de conhecimento ou as disciplinas 
(FAZENDA, 1994; MASSETTO, 2001; FREIRE, 1996; VEIGA, 2000). Ao desenvolver 
seu trabalho com foco na formação de competências, o docente deverá estar 
preparado para assumir o papel de orientador, pesquisador e de um ser que está 
constantemente à busca da interdisciplinaridade (FAZENDA, 1994; PERRENOUD, 
1999). 

Deve-se, segundo Nicolini (2002), 
Caminhar na direção de uma educação problematizadora, que busque a emersão 
das consciências e sua inserção crítica na sociedade. [...] Na prática 
problematizadora, os educandos desenvolvem o seu poder de captação e 
compreensão do mundo que lhes aparece, em suas relações com ele, não mais 
como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em 
processo. 

A formação de competências pressupõe que o docente reconsidere, então, seu 
papel em sala de aula, ou mesmo no ensino de seus alunos. Pois ao focar as 
competências, de expositor de conteúdo passará a orientador de aprendizagem; de 
conteúdos prévios e fixos deverá contextualizar o conteúdo desenvolvendo-o a partir 
de problemas ou situações que os alunos enfrentam ou enfrentarão tanto na vida 
profissional como pessoal. O trabalho em sala de aula, será orientado para a 
aprendizagem, ou seja, do velho hábito de tentar ensinar os alunos tendo como 
centro do conhecimento o professor, para a aprendizagem, que coloca o aluno como 
responsável pelo seu desenvolvimento e o docente como um orientador deste 
aprendizado. Neste sentido as práticas pedagógicas devem privilegiar a 
contextualização, pois segundo Andrade e Amboni (2003, p.53), “o conhecimento 
deve ser transposto da situação em que foi criado, inventado ou produzido. Por causa 
desta transposição didática deve ser relacionado com a prática ou com a experiência 
do aluno a fim de adquirir significado e utilidade”. 

Perrenoud (1999, p.53), considera que a abordagem por competências junta-se 
às exigências da focalização sobre o aluno, da pedagogia diferenciada e dos 
métodos ativos, pois convida, firmemente, os professores a: 

Considerar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados; trabalhar 
regularmente por problemas; criar ou utilizar outros meios de ensino; negociar e 
conduzir projetos com seus alunos; adotar um planejamento flexível e indicativo e 
improvisar; implementar e explicar um novo contrato didático; praticar uma avaliação 
formadora em situação de trabalho; e dirigir-se para uma menor compartimentação 
disciplinar. 
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Portanto, a nova legislação para os cursos de Administração “enseja uma 
mudança de comportamento das escolas de Administração e de outras áreas. De 
meras transmissoras de conhecimento, elas devem ampliar seu papel para forjadoras 
de competências” (NICOLINI, 2002). Destaca-se entre todos os elementos 
(coordenadores de curso, projeto pedagógico, estrutura etc.) a importância dos 
docentes neste processo, pois caso contrário, apesar das novas diretrizes 
curriculares, a probabilidade de se continuar com o mesmo sistema de ensino nas 
escolas de Administração será grande. 
 
Processo de avaliação 

Em pesquisa realizada por Rocha-Pinto (2004), na qual a pesquisadora avaliou 
a implantação do modelo de competência em instituições de ensino técnico 
profissional, observou-se que “o processo de avaliação do corpo discente surgiu 
como elemento-chave para garantir a efetiva implantação do modelo. A pesquisa 
recolheu a certeza de que, se a forma de avaliação não mudar, estar-se-á 
reproduzindo o ‘tecnicismo’ do modelo anterior de educação profissional” (p.11). 
Além, das práticas que promovam o aprendizado de competências, é necessário que 
as ferramentas de medição, ou seja, os instrumentos de avaliação também estejam 
adequados ao método de formação de competências. 

Perrenoud (1999), considera que a forma mais adequada de avaliar 
competências é por meio da avaliação formativa. Ou seja, deixa-se de avaliar um 
momento estanque e passe-se a acompanhar o desenvolvimento dos alunos em um 
processo de avaliação constante. A intenção não é identificar a capacidade que o 
discente desenvolveu em decorar conceitos, mas verificar no dia-a-dia das aulas seu 
progresso e o que está sendo capaz de fazer, como por exemplo, os problemas de 
que é capaz de resolver, decisões que tomou num estudo de caso, avaliação de 
uma situação organizacional com determinado nível de complexidade, enfim, como 
se sai o aluno nas situações-problema trabalhadas em sala de aula. Para isto os 
docentes, segundo este mesmo autor, deverão repensar algumas coisas e colocar 
outras em prática: 

1. Deixar de utilizar a avaliação como meio de barganha e de pressão. 
2. Dominar a observação formativa e não deixar que a tentação de ajudar o 

aluno a ser bem-sucedido ao lhe dar as respostas prontas, atrapalhe seu 
aprendizado. 

3. Aceitar os desempenhos e as competências coletivos, deixar de querer 
calcular a contribuição individual. 

4. Desistir de padronizar a avaliação e aplicá-la por mera formalidade. 
5. Saber criar situações de avaliação certificativa ou momentos de certificação 

em situações mais amplas. 
6. Saber e querer envolver os alunos na avaliação de suas competências. 
O processo de avaliação passa a ser constante para poder avaliar a 

aprendizagem que ocorre de forma contínua e não estanque (WACHOWICZ, 2000), 
assim como ela também auxiliará no processo de formação não sendo utilizada 
como um elemento de coerção, de poder, de uniformidade e padronização de 
aprendizado, de quantificar e de autoritarismo (PERRENOUD, 1999). 
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A SITUAÇÃO EM ESTUDO 
Metodologia 

Partindo do pressuposto de que mesmo sem ter a exata noção do que são 
competências na formação profissional, e tampouco desenvolver as atividades 
docentes em instituições que ainda não adaptaram seus projetos pedagógicos às 
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Administração, e assim, 
os docentes podem interferir de alguma forma na formação dos futuros 
administradores, foi investigado o perfil dos docentes que lecionam em disciplinas do 
núcleo profissionalizante; o que estes entendem por competências na formação 
profissional e sobre as novas Diretrizes Curriculares; e quais são os objetivos de 
suas disciplinas, bem como que práticas de ensino e avaliação lançam mão para 
promover o aprendizado de seus graduandos. 

A pesquisa efetuou-se na área de ensino superior de Administração na cidade 
de Rio Verde-GO. A unidade de análise foi o docente responsável por disciplina 
profissionalizante em cursos de Administração da referida localidade. A amostra foi 
de caráter intencional e abrangeu doze docentes de duas das três instituições que 
ofertam cursos de Administração no município. 

Considera-se, segundo o Parecer CES/CNE n°134/2003 (BRASIL, 2003), 
conteúdos de formação profissional aqueles relacionados com “as áreas específicas, 
envolvendo teorias de administração e das organizações e Administração de 
recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção, logística, financeira e 
orçamentária, sistemas de informação gerenciais, planejamento estratégico e 
serviços”, assim, estas foram consideradas para este estudo as disciplinas 
profissionalizantes. 

As duas instituições de ensino das quais foram entrevistados os docentes, 
apresentam características diferentes entre si. Sendo uma delas universidade que 
oferta o curso há mais de 20 anos e o regime de propriedade é enquadrado como 
fundação municipal. Seus professores dividem-se entre concursados e contratados. 
A outra IES é uma faculdade particular que oferta o curso de administração há 4 
anos. 

A pesquisa foi conduzida a partir de duas frentes paralelas de trabalho. Uma 
deu-se por meio de fontes secundárias e refere-se à elaboração da contextualização 
do ensino superior em Administração no país, tendo como objetivo dotar a pesquisa 
de informações sobre as mudanças estruturais, qualitativas e legislativas desta área 
de ensino (anteriormente exposta no quadro teórico de referência). Os dados 
secundários foram levantados consultando-se a legislação vigente e anteriores, 
periódicos e pesquisas acadêmicas e outras publicações relevantes. 

Os dados primários foram coletados por meio das entrevistas com amostra 
supracitada. O formulário de entrevista contou com 15 questões no total, sendo 
algumas abertas e outras fechadas, divididas basicamente em três categorias: a) 
informações sobre o perfil dos docentes que lecionam nas referidas disciplinas; b) 
sobre o conhecimento que têm das novas diretrizes curriculares nacionais e da 
formação de competências no ensino superior; e c) sobre os objetivos de suas 
disciplinas, estratégias de ensino, avaliação e dificuldades encontradas no decorrer 
do processo de formação de bacharéis em administração. As entrevistas foram 
dirigidas pelo próprio autor, que ao todo entrevistou 12 docentes entre as duas 
instituições. Analisando os dados tanto quantitativa quanto qualitativamente à luz da 
literatura especializada. 
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A pesquisa é de caráter exploratório-descritivo e o período do levantamento dos 
dados foi  o 2o quadrimestre do ano de 2005, portanto tem, segundo Richardson 
(1999), corte transversal, porque “seus dados são coletados em um ponto no tempo, 
com base em uma amostra selecionada para descrever uma população nesse 
determinado momento [grifo do autor]”. (p. 148). 
 
Ensino de Administração em Goiás 

Para contextualizar o ambiente das instituições de ensino, das quais foram 
entrevistados os docentes, fazem-se necessárias algumas observações: 

?? O estado de Goiás ainda não conta com mestrados e doutorados em 
Administração, sendo rara, portanto, a contratação de docentes com esta 
titulação. 

?? A densidade populacional do estado em relação ao seu território pode ser 
considerada pequena, havendo apenas três cidades com mais de 250 mil 
habitantes (entre elas a capital com 1,2 milhões). 

?? A fase de expansão da oferta de cursos superiores em administração iniciou 
em média três anos mais tarde no interior do estado, do que se comparado 
aos estados do sudeste e sul e com a capital Goiânia. 

?? A Universidade Federal de Goiás passou a ofertar o curso de graduação em 
Administração apenas no ano de 2006. 

?? Com exceção das três maiores cidades do estado, as demais, em sua grande 
maioria, dependem de uma economia essencialmente voltada ao 
agronegócio. 

?? O número de empresas de alta tecnologia, de consultoria empresarial e 
indústria de transformação de grande porte ainda é relativamente pequeno ou 
inexistente no estado. 

Diante deste quadro, que certamente têm influencias significativas sobre os 
cursos de graduação em administração, no perfil de seus egressos e 
consequentemente no perfil e práticas dos docentes, é que foi realizada a presente 
pesquisa. 
 
Apresentação e análise dos dados 

Com relação às questões sobre o perfil apresentado pelos docentes 
entrevistados levantou-se o seguinte: 

Quanto ao tempo de atuação no ensino superior de Administração, varia entre 
dois anos e meio a 20 anos. Sendo que 50% da amostra têm entre quatro e oito 
anos de experiência. Esse número pode sinalizar um corpo docente relativamente 
experiente na função, pois se ao observar que a abertura da grande maioria das IES 
de administração se deu em meados do ano 2000, muitos deles já lecionavam antes 
dessa expansão. 

Sobre o tempo de ensino na disciplina profissionalizante, 50% respondeu que 
está entre quatro e cinco anos, tendo como extremos docentes com três meses e 
com dezesseis anos nestas disciplinas. Da mesma forma, que a questão anterior, o 
tempo na disciplina parece indicar um docente com certa experiência em relação ao 
conteúdo. Isso é corroborado pela experiência profissional na área que ensina, na 
qual apenas um docente afirmou não possuí-la em relação a disciplina que ministra. 
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Dos entrevistados, apenas um não é formado em administração. Sendo que 
dos seis com nível de mestrado, quatro são na área de administração. Os demais 
são especialistas e apenas um tem a especialização em área diferente de sua 
disciplina. 

Todos afirmaram já ter participado de algum curso de didática para o ensino 
superior. Sendo que 75% em nível de atualização (cursos e seminários) e em cursos 
ou disciplinas lato ou stricto sensu e apenas 25% só em nível de atualização. 

O perfil avaliado demonstra, segundo critérios estabelecidos pelo MEC, um 
corpo docente com formação e experiência profissional aderente com a disciplina 
que leciona, além de apresentarem efetividade tanto ao ensino superior quanto na 
área profissionalizante a qual se dedicam. 

Em relação às novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos 
de administração que pretendem suprimir o currículo mínimo, apenas 33% da 
amostra afirmou que as conhecem, dos demais apenas 16% já ouviu falar e 51% 
desconhece completamente. Todos que afirmaram conhecer as DCNs ocupam ou já 
ocuparam cargo de coordenação de curso de administração. 

Sobre a pergunta “o que entende por competência”, de forma geral e sucinta, a 
grande maioria considera que seja saber aplicar a teoria na prática. As respostas a 
esta pergunta foram breves, demonstrando pouco domínio e baixa profundidade em 
termos de conhecimento sobre o tema. Apesar de mais de 80% afirmar que já leu 
algo a respeito e em torno de 90%, pelo menos, já ter conversado com algum colega 
a respeito do assunto, apenas um docente confirmou ter trabalhado com formação 
de competências em escola tecnológica e apresentou maior conhecimento sobre o 
assunto. 

A respeito do objetivo geral de suas disciplinas, 50% dos docentes 
entrevistados disseram ter como objetivo que seus alunos adquiram noções ou uma 
visão geral e atual do conteúdo. Os demais têm como objetivo que seus alunos 
saibam aplicar as ferramentas, entender os conceitos da área e tomar decisões em 
diversas situações. 

Mudando a pergunta para “que competências, ou o que deve saber fazer um 
aluno ao final de sua disciplina?” as respostas demonstraram uma noção maior de 
competência do que o conhecimento apresentado sobre os conceitos de 
competência, ou seja, 83% responderam a respeito de aplicação das ferramentas de 
trabalho da área específica. Assim, apresenta-se, a seguir, alguns exemplos de 
citações feitas pelos docentes entrevistados sobre que competências esperam 
formar em seus alunos: 

Ser um estrategista. Ser crítico. Ser um educador e transformador. Saber definir 
realmente a necessidade de controle de estoque. Implantar e acompanhar 
programas de qualidade. Fazer pesquisa de mercado. Elaborar o planejamento de 
marketing. Saber analisar e avaliar os métodos e processos administrativos. Saber 
trabalhar em equipe. Ter noção da interação da organização com o ambiente e 
suas influencias. Saber operar os sistemas de informações computacionais. 
Compreender as mudanças na área de gestão de pessoas. (FONTE: declarações 
dos docentes entrevistados) 

Ao se comparar com as competências que segundo as novas DCNs os 
bacharéis devem adquirir no decorrer de seus cursos de graduação em 
administração, verifica-se que de alguma forma muitas delas são pelo menos 
vislumbradas pelos docentes entrevistados. Entre elas estão contempladas no 
Parecer CES/CNE n°134 (BRASIL, 2003): 
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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; 
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 
VII – desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 
organizações. 

Porém apenas dois dos entrevistados, de forma espontânea, consideraram 
relevante para sua formação que o administrador atue como um membro da 
comunidade, seja ético, tenha responsabilidade social e desenvolva a vontade de 
aprendizado contínuo, competências também contempladas nas novas DCNs da 
seguinte forma: 

V - ter iniciativa, criativi dade, determinação, vontade política e administrativa, 
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 
implicações éticas do seu exercício profissional (BRASIL, 2003). 

Observa-se que, apesar de não atuarem em cursos com projetos pedagógicos 
voltados a formação de competências e do desconhecimento sobre as novas DCNs, 
pelo menos em teoria a grande maioria dos docentes pesquisados está ciente do 
perfil mais adequado ao seu egresso. 

Outro fato que corrobora com este argumento, foi que todos os entrevistados 
afirmaram utilizar como principais estratégias de ensino os estudos de caso, 
seminários, pesquisas, debates, dinâmicas, atividades voltadas à prática profissional 
e aplicação dos conceitos em atividades práticas. O que está de acordo com o que 
propõe a literatura especializada em formação de competências, que sugere que as 
principais estratégias utilizadas para orientar a formação de competências são 
justamente as citadas pelos docentes entrevistados. 

Por outro lado, a amostra pesquisada demonstrou ter dificuldades tanto para 
avaliar quanto para mensurar se ocorreu o aprendizado ou não. Apesar de muitos 
terem afirmado que conseguem fazê-lo por meio das respostas que recebem dos 
alunos, das decisões tomadas nos estudos de caso ou pelas perguntas que fazem, 
ainda assim não ficou claro como realmente conseguem aferir o conhecimento 
adquirido pelos alunos. Seja pela falta de um método de mensuração ou pela própria 
heterogeneidade das disciplinas, dos alunos e da visão dos docentes sobre cada 
tema e sobre competência. 

Todos utilizam alguma forma de avaliação formativa, mas o principal 
instrumento continua sendo a avaliação certificativa (prova), mesmo afirmando que 
este seja o instrumento de mais difícil mensuração do aprendizado. Porém a prova, 
pelo que foi investigado, é prática arraigada nas IES que os pesquisados exercem 
suas atividades, portanto seria difícil para um docente mudar tal comportamento 
podendo colocar em xeque sua legitimidade perante alunos e colegas. 

Uma constatação apresentada pela maioria, foi que os alunos que no decorrer 
de suas atividades profissionais têm contato com o conteúdo trabalhado em sala de 
aula, têm maior facilidade tanto em apreender as competências, quanto em 
demonstrar o aprendizado. Assim como, os alunos que não exercem qualquer 
atividade voltada na área da graduação apresentam dificuldades superiores aos 
demais em aprender. Talvez, seja por isso, que a falta de laboratórios para práticas 
profissionais nas IES e a dificuldade de praticar as funções administrativas em 
ambientes artificiais, ofereça entrave à formação de competências em alunos de 
graduação em administração. 
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Outras dificuldades sinalizadas pelos docentes em relação a estrutura das IES, 
e que contribuem negativamente para a formação dos acadêmicos, foram o acervo 
bibliográfico pequeno e desatualizado, falta de recursos audiovisuais (equipamentos 
e videoteca), pouco investimento em pesquisa, investimento em qualificação docente 
e credibilidade perante seus públicos. 

Com relação aos alunos as principais dificuldades apontadas para a aquisição 
de competências/aprendizado é a falta ou pouca leitura desenvolvida durante o 
curso, formação escolar anterior deficiente, falta de interesse e vocação para a área 
de administração, falta de autonomia no próprio aprendizado, falta de recursos 
(tecnológicos, tempo e financeiros), visão fragmentada da realidade, raciocínio 
crítico pouco desenvolvido bem como a baixa capacidade de abstração. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados permitiram concluir que as estratégias de ensino e avaliação 
utilizadas pelos docentes pesquisados contribuem apenas parcialmente para a 
formação das competências exigidas nas novas DCNs. Por um lado pela falta de 
preparo dos pesquisados para o ensino e a avaliação por competências. Por outro, 
limitados por suas próprias instituições que ainda não aderiram às novas DCNs, ou 
seja, não adaptaram seus projetos de curso para a formação de competências. 

Observou-se também que os docentes pesquisados desconhecem as novas 
DCNs, não souberam conceituar competência de forma apropriada e têm 
dificuldades para mensurar o quanto os discentes foram capazes de aprender. Neste 
sentido verificou-se que os docentes preocupam-se com as aulas e com a profissão 
e não com as questões pertinentes a legislação de ensino superior. Como as IES 
não se adaptaram, seus docentes não demonstraram conhecimento das mudanças 
legais. 

Ficou claro que muitas das estratégias de ensino e avaliação utilizadas, ainda 
ocorrem de forma empírica. Talvez mais pela “boa fé” dos docentes em desenvolver 
um trabalho de qualidade para a formação dos discentes, do que por preparo 
didático que possibilite melhorar seu desempenho e o entendimento sobre a 
realidade de seus alunos individualmente, bem como das turmas enquanto grupos 
sociais. 

Ponto importante a destacar na amostra pesquisada foi a aderência entre 
formação acadêmica, experiência profissional e disciplina trabalhada. Adequação 
esta que corrobora, em face dos resultados apresentados, que procede a exigência 
do Conselho Federal de Administração de que administradores formem 
administradores. Pois a visão sistêmica, a linguagem profissional e a percepção das 
necessidades da sociedade e dos alunos tornam-se fator preponderante na 
formação de bacharéis com competências próprias de gestores. Deste modo, 
observou-se que muito provavelmente é esta aderência acadêmica e profissional 
dos docentes pesquisados ao conteúdo trabalhado em sala de aula, que lhes 
proporciona a noção de quais competências devem seus acadêmicos adquirir para o 
exercício da profissão de Administrador. 

Por outro lado, observa-se a falta de percepção quanto a outras competências 
não menos importantes, como a formação de um indivíduo capaz de gerir o próprio 
aprendizado, o desenvolvimento do raciocínio matemático e lógico, a capacidade de 
transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidiana para o ambiente de 
trabalho, a capacidade de comunicação e negociação entre outras. 
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Deste modo, reafirmam-se os pressupostos da formação acadêmica na área 
como principal critério para lecionar, porém, também há a necessidade de 
profissionalizar didaticamente o docente de cursos de administração, além de um 
projeto de curso que sustente uma visão interdisciplinar e de metodologia coerente 
para avaliar a formação de competências. 

Cabe destacar algumas limitações deste estudo. Entre elas o tamanho da 
amostra, a situação específica da região na qual foi realizada a pesquisa, o método 
utilizado bem como as próprias ferramentas de coleta dos dados. Diante do exposto 
demonstra-se que as conclusões aqui apresentadas cabem apenas para a realidade 
levantada, porém podem contribuir para futuras pesquisas que tenham como objeto 
de análise a mesma problemática. Recomenda-se, então, que novas pesquisas 
envolvendo este tema sejam realizadas no país a fim de auxiliar no desenvolvimento 
dos futuros administradores brasileiros. 
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