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RESUMO  

 

O caminho de estudos da Administração abre várias opções para escolha da carreira 

profissional. Por ser uma área ampla, o administrador pode desfrutar de vários campos de 

atuação. Um dos primeiros contatos da vida profissional do aluno, no cenário da formação 

superior é a figura do professor, que atua como formador de opiniões, transmitindo 

conhecimentos, compartilhando experiências, preparando para atuação no mercado de 

trabalho. Sua ferramenta é a metodologia de ensino, atuando com perfil de liderança docente, 

sendo exemplo, colaborando para o aprendizado profissional. Este artigo objetivou analisar se 

as metodologias adotadas por professores universitários influenciam positivamente ou 

negativamente seus alunos na escolha específica de uma carreira nas áreas de atuação da 

Administração. O instrumento utilizado foi um questionário contendo perguntas abertas e 

fechadas, o público-alvo da pesquisa foi composto por alunos de Administração, os dados 

coletados foram tabulados e demonstrados em gráficos e tabelas. Em relação aos resultados 

obtidos, constaram de descrições das práticas metodológicas dos professores em dois ângulos, 

presente e futuro.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A carreira profissional para o indivíduo é compreendida como um caminho para uma 

trajetória de vida. Esta deve ser analisada e planejada com atitudes, decisão de objetivos, 

estabelecendo prioridades e um curso a seguir. A escolha de uma carreira profissional não é 

tomada de uma única perspectiva, mas sim, por uma série de decisões, envolvendo a área de 

atuação que o profissional irá atuar e estas decisões podem ser influenciadas em sua trajetória 

de formação acadêmica. 

Tendo em vista a grande influência que o professor universitário pode exercer sobre o 

aluno, o ensinar pelo exemplo com postura de liderança adotando uma metodologia de ensino 

não somente de cunho teórico, mas de estratégias práticas, ajudará o aluno a conhecer uma 

realidade de mercado profissional muito além da sala de aula. Sendo assim, isso poderá 

contribuir para escolha de uma carreira específica, que o aluno optará por exercer dentro das 

áreas de atuação do campo da Administração. 

Vivemos numa sociedade de mudanças nas organizações e na vida das pessoas. A 

velocidade dessas mudanças nos leva a sempre buscar entender os cenários que nos cercam. 

No mundo globalizado e conectado, os impactos advindos destas conexões geram a 

necessidade que exista uma postura de estudante permanente, tendo um preparo para a 

atualização dos indivíduos, revisão de teorias, e a própria busca por novas habilidades, 

compreendendo que é importante ter um plano de carreira e de vida (JÚNIOR, 2014). 

É importante que o estudante do curso de Administração tenha um planejamento de 

vida para sua carreira, conhecendo e moldando-se sempre às mudanças e exigências do 

mercado competitivo, buscando sempre desenvolver competências e habilidades para sua 

trajetória e futuro profissional. O ponto inicial para um planejamento de carreira é a escolha 

da área específica da Administração em que ele deseja exercer suas atividades.  

Por isso, se faz necessário explorar informações e orientações importantes do 

mercado, objetivando identificar qual delas melhor se encaixa com o seu respectivo perfil. É 

de suma importância a contribuição dos professores universitários, compreendendo essas 

mudanças, para trabalhar em sala se aula, uma vivência prática de mercado que auxilie o 

aluno a identificar suas habilidades, fortalecendo o critério de sua escolha.  

Além do conhecimento adquirido em sala de aula é interessante compreender se esta 

influência acontece na prática. Sendo assim, buscou-se levantar dados que viessem a 

responder o problema de pesquisa de: analisar se as metodologias adotadas por professores 

universitários influenciam positivamente ou negativamente os alunos na escolha de uma 

carreira nas áreas de atuação da Administração. 

Diante disso, o objetivo geral desta pesquisa corresponde a avaliar se as práticas de 

ensino e liderança dos professores universitários influenciam alunos de Administração na 

escolha especifica de sua carreira profissional. Têm-se os seguintes objetivos específicos: a) 

verificar se as metodologias adotadas por professores de uma faculdade no curso de 

Administração influenciam alunos na escolha da carreira profissional; b) analisar se os alunos 

estão satisfeitos com as práticas metodológicas utilizadas e com o impacto da liderança dos 

professores.       

    

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 METODOLOGIAS DO ENSINO SUPERIOR 



 

 

 O contexto do ensino superior, tanto em universidades como em faculdades, enfrenta 

atualmente desafios em determinadas disciplinas na área do curso de Administração. As salas 

de aulas, muitas vezes dispõem de um número resumido de estudantes e quando presentes 

estes alunos às vezes encontram-se dispersos. Inclusive, com a praticidade da tecnologia e o 

rápido acesso às informações, o aluno está presente fisicamente, porém está com sua atenção 

focada nas redes sociais, ou acessando a internet. Muitas vezes isso ocorre em razão da falta 

de motivação, inspiração ou na metodologia de conteúdo aplicada pelo professor, 

promovendo aulas que conduzem ao desinteresse do aluno, tornando-o insatisfeito com a 

disciplina, criando desmotivação para executar as atividades. Segundo Araújo et al. (2015, p. 

2-3), “o estudante considera como metodologia adequada aquela que é vivida numa 

abordagem criativa [...] que contribui para seu desenvolvimento pessoal e profissional”. 

 O professor precisa ser encarado como um motivador do interesse do aluno, sendo 

assim, tem um papel singular neste processo, pois a metodologia que ele utiliza para transferir 

conhecimento deve preparar o aluno para que ele não se transforme em mero executor de 

atividades típicas da realização de uma função. É necessário que o professor inspire os alunos 

com suas experiências de carreira, que os faça pensadores críticos, gestores criativos, líderes 

solucionadores de problemas, pois tratam-se de características essenciais em um mundo 

globalizado. Segundo Araújo et al. (2015) o docente precisa despertar o aprender do aluno.  

A Metodologia de ensino aplicada pelo professor universitário, tem se tornado um 

fator importante, no contexto de formação de qualquer profissional, independentemente de 

sua área de escolha no campo da Administração. Sendo assim, o desenvolvimento do 

aprendizado do aluno refletirá na excelência de sua carreira, por isso, o professor universitário 

tem um relevante papel nesse processo. 

A formação do aluno tem reflexos do que ele vivenciou em sala de aula, por isso, o 

alvo desta pesquisa é analisar se realmente a metodologia exercida em sala de aula tem 

influenciado na carreira profissional dos estudantes. Nesta perspectiva, o título de professor 

universitário vai muito mais além do exercer uma profissão, pois seus alunos serão reflexos 

da conduta de aprendizagem, transferência de conhecimento, das inspirações e experiências 

vivenciadas no contexto acadêmico. 

Segundo Bordenave e Pereira (2014) de acordo com certos postos-chaves da ineficácia 

que tornam o ensino superior atual inadequado, sugerem-se medidas que podem ser tomadas 

para o seu melhoramento: Visão integrada do que afetam o ensino; conhecer melhor aluno 

como pessoa e membro de uma comunidade; ensinar os alunos a estudar e aprender; saber 

como introduzir inovações; melhorar a comunicação professor-aluno; desenvolver nos alunos 

a atitude e a habilidade de pesquisa; racionalizar a avaliação e criar unidades de apoio 

pedagógico. 

Anastasiou (1998) caracteriza a problemática do contexto tradicional de ensino, cujo 

paradigma é marcado pelo dizer o conteúdo por parte do professor e o ouvir/memorizar o 

conteúdo por parte do aluno. Dessa maneira, o aluno se torna um repetidor do que ouviu em 

sala de aula, sendo somente medido e pontuado por avaliações que medem apenas o saber do 

que foi tão somente memorizado e repetido.   

O aluno espera do professor não apenas conhecimentos teóricos para memorização e 

repetição, que muitas vezes é a metodologia utilizada como medição de retenção de 

conhecimento em sala de aula. Na verdade, almeja práticas de aprendizagem responsáveis por 

desafiá-lo a pensar, resolver situações, dirigir pessoas, solucionar problemas de acordo com o 



 

conhecimento exposto. Neste contexto, o conhecimento prático que será exercido e 

compartilhado no mercado de trabalho deve ser trabalhado assiduamente em sala de aula, 

propondo ao aluno uma vivência mais próxima da realidade.  

Segundo Anastasiou (1998) o ensino não inclui apenas o saber elaborado, mas 

também, e principalmente, a postura de pesquisa do mesmo conhecimento, que foquem 

problemas ainda não solucionados e determinantes, e que contribuem para uma diferença na 

qualidade de vida da sociedade. Dessa forma, o professor precisa conhecer o conteúdo a 

transmitir, respondendo e propondo questões desafiadoras em sala de aula, desenvolvendo 

atividades e técnicas que contribuam para o processo de assimilação e de construção de 

conhecimento.  

A personalidade de um professor é determinante no processo de ensino, destacando o 

curso de Administração pelas diversas áreas de atuação. Pois, o traço de personalidade 

construída nas suas experiências no mercado profissional, deve contribuir para melhor 

exposição de conhecimento, ou seja, professores que passam por determinadas áreas 

especificas da Administração, têm facilidade de aplicar conhecimentos práticos, que 

transmitam ao aluno uma realidade que ele já vivenciou. Assim, infelizmente existem 

professores que utilizam uma metodologia tradicional, mas que nunca lidaram na prática 

diretamente com aquele conteúdo que tenta expor. 

A metodologia aplicada deve levar o aluno a pensar, envolvendo-o no processo de 

aprendizagem, elaborando atividades que o mesmo possa discutir, escrever, ler, solucionar 

problemas e ensinar a outros. É essencial na sala de aula, o desenvolvimento de atividades, 

cujos alunos sejam capazes de resolver problemas práticos de liderança, além disso, os 

estudos de caso, interpretação de artigos científicos, jornais, brainstorming sobre problemas 

ou ideias, são exemplos de métodos que motivam o aluno a pensar. Assim, o brainstorming, 

por exemplo, é uma dinâmica utilizada como técnica para resolver problemas específicos e 

desenvolver novas ideias (SANTOS; PARRA FILHO, 2012).  

Castoldi e Polinarski (2009) evidenciam que são os recursos didáticos-pedagógicos os 

elementos que auxiliam o professor no alcance da motivação dos alunos com a disciplina que 

ministra. 

Outra metodologia que vem trazendo resultado se aceitação no contexto acadêmico é o 

modelo de metodologia ativa, que trabalha focando no aluno, fazendo com que o aluno se 

sinta desafiado, desenvolva habilidades e que coloque em prática o conteúdo que aprendeu.  

 

2.2 METODOLOGIAS ATIVAS 

 

Em contraposição ao método tradicional, cujos estudantes possuem postura passiva de 

recepção de teorias, o método ativo propõe o movimento inverso, ou seja, passam a ser 

compreendidos como sujeitos históricos e, portanto, a assumir um papel ativo na 

aprendizagem, posto que tenham suas experiências, saberes e opiniões valorizadas como 

ponto de partida para construção do conhecimento. 

Diesel et al. (2017) destacam que um dos princípios que constituem a metodologia 

ativa, é o aluno no centro do processo de aprendizagem. Com as mudanças sociais na 

atualidade, a educação vem se adaptando a tais mudanças, cujos estudantes não ficam restritos 

a um mesmo lugar, são globais, vivem conectados e imersos em uma quantidade de 

informações que se transforma continuamente. 



 

Na metodologia ativa o aluno passa a ter uma maior interação no processo de 

construção do próprio conhecimento, tendo mais controle e participação efetiva na sala de 

aula, exigindo dele ações e construções, mentais variadas, tais como: leitura, pesquisa, 

comparação, observação, imaginação, obtenção e organização dos dados, elaboração e 

confirmação de hipóteses, classificação, interpretação, crítica, busca de suposições, 

construção de sínteses e aplicação de fatos e princípios a novas situações, planejamento de 

projetos e pesquisas, análise e tomadas de decisões (DA SILVA SOUZA; IGLESIAS; 

PAZIN-FILHO, 2014). 

O aluno diante dessa metodologia passa a assumir uma posição crítica diferente do 

método tradicional, que tem uma postura passiva nos processos de ensino e de aprendizagem, 

apenas recebendo e absorvendo uma quantidade enorme de informações. Com o método ativo 

o aluno exercita atitudes críticas e construtivas, preparando-o para ser um melhor profissional. 

A metodologia ativa contribui de forma significativa para desenvolver a autonomia e 

motivação do aluno, quando são tomadas como base para o planejamento de situações de 

aprendizagem (BERBEL, 2011; DA SILVA SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

É de suma importância, no curso de Administração a prática dessa metodologia, onde 

o professor contribui para a formação crítica do aluno, criando situações de ensino, 

aproximando-o da realidade do mercado, tornando o aluno o principal protagonista na sua 

aprendizagem, exercitando-o a desenvolver tarefas que explorem habilidades de análises, 

observação, comparação e reflexão. Existe, portanto, um fortalecimento na prática do trabalho 

em equipe, interação entre os alunos, fazendo que o professor assuma um papel de mediador, 

facilitador e até de ativador de ideias, exigindo tanto do aluno como do professor ousadia para 

inovação no processo de ensino-aprendizagem. 

 

2.3 CRIATIVIDADE NA METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Descrever que o professor tem uma missão de incentivar o aluno a pensar, resolver 

novos problemas, e encarar os desafios do mercado profissional de constantes mudanças, um 

perfil de resolução de problemas, tem sido importante e elemento requisitado para os futuros 

administradores. 

Araújo et al. (2015) afirmam que, se faz necessário uma formação de um aluno crítico 

e descobridor, tendo em vista, o futuro profissional, para atuar de maneira competente no 

mercado de trabalho. A sala de aula deve ser um espaço estimulador da criatividade, estando 

preparada para aceitar o novo e cultivar a imaginação mediante atividades criadoras, 

formando administradores capazes de lidar com desafios impostos pelas organizações, 

buscando soluções criativas para problemas cotidianos, enfrentando-os com autonomia, 

responsabilidade e compromisso. Por isso, uma metodologia criativa não se limita a simples 

reprodução de conhecimentos e memorização, pois é de pouco proveito na vida profissional. 

Segundo Araújo et al. (2015, p. 6): “Um dos objetivos do ensino superior é desenvolver o 

máximo possível o potencial do aluno e a criatividade vem como ferramenta para auxiliar o 

professor neste processo de ensino e aprendizagem”. O professor que se propõe a estimular a 

criatividade dos alunos está fazendo com que eles produzam coisas novas, inventem, fazendo 

com que estes sejam capazes de desenvolver o seu potencial científico como seres pensantes e 

donos do seu próprio conhecimento. 

 Na área da Administração, os novos líderes, gestores, gerentes, devem vivenciar essa 

prática na sala de aula, com o incentivo de professores exemplos de líderes que inspirem seus 



 

alunos a serem criativos, preparando-os do mundo acadêmico para o mundo profissional e 

social. 

 

2.4 ENSINO COMO INSPIRAÇÃO NA ESCOLHA PROFISSIONAL 

 

Observam-se vários caminhos de carreira profissional que o estudante deve escolher no 

campo da Administração. O professor é, portanto, um agente influenciador, de inspiração de 

vida que pode facilitar a decisão desta escolha.  

A sociedade elege, titula vários ídolos, que são passageiros, e que podem influenciar 

apenas no seu momento de fama e conquistas, mas os professores são mestres inspiradores 

que podem influenciar os alunos deixando-os um legado que será lembrado a vida toda. Por 

isso todas as oportunidades existentes devem ser planejadas para transformar os alunos em 

profissionais mais motivados, capacitados e humanizados, preparando-os para a vida 

profissional, com a troca de conhecimentos, desenvolvendo um crescimento pessoal, 

compartilhando experiências e trabalho em equipe. 

 O professor tem um papel principal no contexto acadêmico do curso de Administração 

por desenvolver estratégias e ferramentas, para que aplique boas condições e bons elementos 

de ensino, que gerem iniciativas pessoais, contribuindo assim, para a escolha de sua área de 

atuação dos alunos, e onde desejarem assumir seus papéis no mercado. De acordo com 

Bordenave e Pereira (2014) o segredo de um bom ensino reside no entusiasmo do professor, 

fazendo uso de planejamento e metodologias adequadas para gerar esse entusiasmo também 

nos alunos. 

 

2.5 COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE LIDERANÇA E INSPIRAÇÃO NO 

ENSINO 

 

Segundo Khoury (2019) a comunicação é um dos temas essenciais para desenvolver a 

habilidade de liderar, (2015, p. 16) “Comunicação: em termos de influência o que conta não é 

o quanto você sabe, mas o quanto você consegue transmitir desse conhecimento”. A ponte 

entre o professor e o aluno é a comunicação e visa entender se os objetivos propostos da 

disciplina estão sendo alcançados. E na área da Administração o professor tem o poder de 

transformar alunos em líderes que atuarão em diversas áreas do mercado, e a ferramenta da 

comunicação deve ser trabalhada dentro de sala de aula para o sucesso profissional de 

qualquer administrador. 

A comunicação é uma das ferramentas mais importantes para desenvolver a liderança, 

pois a mesma exerce grande impacto sobre as pessoas, envolvendo não só palavras, mas 

também os gestos e o tom de voz, influenciando pensamentos, atitudes, emoções, 

transmitindo segurança e gerando novos comportamentos e resultados (KHOURY, 2019). 

O ensino que inspira o aluno é aquele, que forma pensamentos, toca emoções, estimula 

atitudes, inspira decisões, transmite segurança, focando nos resultados da formação 

profissional. E quando o ensino é transmitido de forma inspiradora a comunicação é eficiente, 

pois o professor não deve ter interesse de apenas passar conhecimento, mas sim obter o 

retorno, ou seja, verificar se o aluno está alcançando aquilo que ele quer ensinar.  

Segundo Khoury (2019) o resultado da comunicação no ensino não é o que você fala, 

mas sim, o que o outro entende, tendo a compreensão exata do que você está transmitindo, 

simplificando a mensagem, ficando atento às reações da outra pessoa, verificando se o mesmo 



 

está distraído. Khoury (2019) destaca ainda que, é bom variar a forma de apresentação, por 

exemplo, gerando interação fazendo perguntas, apresentando mais exemplos práticos, se 

necessário. 

O professor deve apresentar o conteúdo de forma dinâmica. Se torna cansativo e 

exaustivo, professores, que se sentam à mesa e apenas ler o conteúdo, ou apenas realiza 

leitura de slides, tentando-os explicar sem atrair a atenção do aluno.  Os gestos, a forma 

expressiva de apresentação, a tonicidade da voz são importantes e existem posturas físicas 

durante uma explicação que trazem mais segurança na aplicação do conhecimento, com vistas 

a sempre conquistar o envolvimento do aluno, tudo isso contribui para uma forma de ensino 

motivadora. 

Levando em consideração a forma que o ensino é aplicado, deve-se desenvolver uma 

habilidade de se comunicar de forma eficiente, utilizando gestos, pois exercem mais impactos 

que as palavras e o tom de voz na comunicação (KHOURY, 2019). Entende-se ainda, que há 

disciplinas, que a expressão dos gestos pouco influencia, mas disciplinas de conteúdo prático 

se torna essencial, sempre envolvendo o público nos objetivos a serem alcançados. 

 

2.6 INFLUÊNCIAS DA LIDERANÇA NO ENSINO PARA CARREIRA PROFISSIONAL 

 

 A prática de exercer influência no ensino universitário pode ser eficaz, excelente ou 

inexistente, para o aluno no contexto profissional. Existem professores que inspiram 

liderança, são líderes não só no ensino, mas líderes para vida, podendo transferir experiências 

que direcionem o aluno a tomar um rumo na carreira. 

 Entende-se que o profissional de Administração pode atuar em diversas ramificações 

no mercado de sua área, porém em grande parte ele vai exercer um papel de líder, atuando em 

gestão, gerência, consultoria, coordenação e etc. Então a sala de aula é o campo de 

treinamento do aluno para desenvolver habilidades para a vida profissional, e no 

desenvolvimento e conhecimento da Administração, ele vai conhecendo a si próprio, 

descobrindo seu perfil e qual vai ser a sua escolha de carreira no mercado de trabalho. 

 É de suma importância desenvolver no aluno a habilidade de liderar, e por vezes, o 

modelo de exemplo a ser seguido é do professor, que em certos contextos é o primeiro líder 

que alguns alunos têm acesso. Como exemplo, tem-se que se há um grande professor de 

Marketing, que lidera pelo exemplo, não apenas para formação de um aluno, mas de 

influenciá-lo com seu método de ensino inspirador, aquele aluno irá se apaixonar pela área. 

Além disso, futuramente será uma opção de escolha para sua carreira profissional, pois aquele 

professor foi um líder que o influenciou e o direcionou para vida. Lembrando que liderar diz 

respeito a exercer influência sobre contexto, o que se passa ao redor, de modo a construir a 

vida que você deseja para si mesmo ou até mesmo inspirando diferentes pessoas a caminhar 

na mesma direção (KHOURY, 2019). 

As aulas quanto mais práticas e objetivas desenvolvem a habilidade de liderar, não só 

do aluno, mas também do professor, pois quando se ensina, desenvolve-se também a 

autoaprendizagem, não só transferindo conhecimento, mas vivendo aquele conhecimento. 

Costa et al. (2006) afirmam que conhecimento não é sinônimo de informação e completam 

evidenciando que os professores têm um importante papel tanto no progresso quanto no 

desenvolvimento da inteligência de seus alunos, pois “cabe a eles proporcionar-lhes o alcance 

dos conhecimentos de forma inteligente, de modo que possam adquirir a sabedoria necessária 

para se construírem como humanos (COSTA ET AL., 2006, p. 62). 



 

Segundo Hesselbein et. al. (1997) bons líderes são bons professores, sendo a 

comunicação uma das maiores habilidades de um líder, e, portanto, de um bom professor. Na 

construção da educação como humanos, um professor que lidera pelo exemplo, contribui para 

construir um perfil de um administrador que saberá escolher sua área de atuação no mercado 

de trabalho de acordo com suas habilidades desenvolvidas. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Martins e Theóphilo (2009) e Klein (2015) afirmam que o objetivo da metodologia é 

aperfeiçoamento dos procedimentos e critérios utilizados na pesquisa, conduzindo a mesma 

no caminho certo. A pesquisa tem por finalidade a de ser alcançada a busca da ciência em 

captar a realidade. Neste capitulo são apresentados os procedimentos metodológicos para 

realização da pesquisa. 

O tipo de abordagem da presente pesquisa é mista, envolvendo os dois métodos 

quantitativo e qualitativo. A forma de estudo utilizada parte de uma visão quantificável, 

traduzindo números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-las, utilizando 

recursos e técnicas estatísticas. É utilizada também uma visão em que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o pesquisador entre o mundo objetivo e a subjetividade de 

quem observam características da pesquisa qualitativa (FARIAS FILHO e ARRUDA FILHO, 

2015). A Abordagem da pesquisa utiliza-se dos dois métodos, pois foram usados dados 

estatísticos para análise de dados, e interpretados os mesmos, explicando uma relação de 

convivência da realidade com o pesquisador, analisando em sua pesquisa se os alunos são 

inspirados na escolha de sua carreira profissional pelos professores. 

Quanto ao tipo a pesquisa em questão caracteriza-se como exploratória que segundo 

Gil (2008, p. 27) “têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudo posteriores ".  

O procedimento utilizado foi o estudo de campo que segundo Gil (2008) se assemelha 

ao levantamento, enquanto um tem maior alcance, a outra maior profundidade, procurando 

mais o aprofundamento das questões propostas. Gil (2008) ressalta que esta técnica estuda um 

único grupo, ou comunidade em termos de sua estrutura social, ressaltando a interação entre 

seus componentes, desenvolvida por meio de observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevista com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 

ocorre no grupo, tendo um resultado mais fidedigno pois ocorre no mesmo local que ocorre o 

fenômeno estudado, por isso escolhido também este método.  

A instituição objeto de estudo desta pesquisa foi uma faculdade de ensino superior 

localizada na cidade de João Pessoa no Estado da Paraíba. A Faculdade atua na área de 

graduação e pós-graduação nos cursos de Administração, Marketing, Contabilidade e Serviço 

Social. O universo desta pesquisa é composto pelos alunos do 5o, 6º, 7º e 8º período no 

semestre 2018.1, do curso de Administração da faculdade do turno da noite, onde possui 

maior representatividade de alunos por isso aplicação neste turno. A escolha deste universo 

justifica-se, pois é a partir do 5o período, no qual os alunos têm acesso a disciplinas 

especificas da área da Administração, a exemplo de Marketing, Recursos Humanos, produção, 

logística e outras. Assim até o 4º período os alunos cursam disciplinas de conotação 

interdisciplinar.   



 

A pesquisa teve um universo de 64 alunos matriculados, não forma considerados neste 

universo, os alunos que desistiram no meio do curso, alunos com alto absenteísmo, alunos 

matriculados da disciplina de conclusão de curso que desistiram de defender no período, 

diminuindo assim, o total do universo.  

 Farias Filho e Arruda Filho (2015) afirmam que uma amostra é parte da população 

cuidadosamente selecionada para representar aquele universo. Marconi e Lakatos (2010, p. 

207) enfatizam que: “Baseia-se na escolha aleatória dos pesquisados, significando o aleatório 

que a seleção se faz de forma que cada membro da população tinha a mesma probabilidade de 

ser escolhido”. Para o estudo foi considerada a amostra de 36 participantes, correspondente 

apenas aos alunos que se encontraram na sala de aula durante a aplicação do questionário.  

O instrumento utilizado foi um questionário, escolhido pois obtém respostas mais 

rápidas e precisas, tendo uma uniformidade, em caráter da natureza impessoal do instrumento. 

O questionário conteve perguntas objetivas e abertas para exposição de suas opiniões, com 

caráter de identificação se os alunos já têm uma escolha de carreira profissional, se foram 

influenciados pelos os professores, se a metodologia aplicada corresponde com uma 

contribuição para escolha profissional de sua carreira.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 Inicialmente, foram coletados dados que apresentam se os alunos entrevistados do 

curso de administração já têm uma escolha de carreira na área da Administração. 

 
GRÁFICO 01: Alunos que já tem uma escolha de carreira na área da Administração 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

O gráfico apresenta que dentre os alunos questionados, 64% já têm uma escolha em 

que área da Administração pretender atuar, após sua formação e 36% ainda não tem uma 

escolha profissional que deseja exercer no mercado de trabalho. Para Ribeiro (2009, p.1) “A 

carreira é um constructo teórico-prático formado por duas dimensões interligadas 

(administrativa e psicossocial) que surgiu no início do século XX e tem sido estudada pelas 

ciências da gestão e pelas ciências do trabalho”. Assim, a escolha profissional deve ser feita 

por sua vocação, por aquilo que lhe chame, por aquilo que lhe faz realizado. A prosperidade 

não está em ambição só por retorno financeiro, mas sim acreditar na sua vocação, em algo que 

você faz com alegria, entusiasmo, dedicação, demonstrando assim, o seu maior desempenho, 

que lhe traga resultados na vida profissional. A sala de aula é o ambiente mais propício para 

descobrir essa vocação, através da vivência do aprendizado experimentado. Observando os 

dados suponhamos um resultado positivo relevante, pois entende-se que os alunos estão se 

64%

36% SIM

NÃO



 

24%

76%

SIM

NÃO

identificando com o curso exercido, tendo em vista que já se identificaram com a profissão. 

Busca-se entender se estas escolhas partiram de um interesse próprio, ou foi influenciado pelo 

o professor durante o curso. 

 
GRÁFICO 2: Escolha da Carreira profissional influenciada pelo professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Quando perguntados se suas escolhas profissionais foram influenciadas pelo professor, 

24% dos alunos de Administração responderam que SIM, reforçando a ideia que o professor 

tem uma enorme força moral sobre o aluno, inspirando-o respeito e admiração podendo 

conduzi-lo efetivamente no caminho da formação profissional. Com uma tarefa de convencer, 

persuadir ou dissuadir, motivar ou desmotivar, estimular ou desestimular, atuando como líder 

que pelo seu ensino pode despertar o interesse de ingressar em determinada área da 

Administração, ali vivenciada através de sua metodologia aplicada. Os Alunos que foram 

influenciados argumentaram que a forma de entusiasmo e apresentação do valor daquela área 

da Administração e que a exposição do crescimento profissional naquela área, fizeram com 

que os alunos se identificassem. Observa-se que este valor foi transmitido através da 

metodologia aplicada, na qual o professor foi exemplo profissional compartilhando 

experiências em sala de Aula. Mas 76% responderam que NÃO foi influenciada pelo o 

professor, apresentando assim uma lacuna que pode ser analisada, conscientizando 

professores a atenção se a metodologia de ensino vivenciada tem sido eficaz, inovadora, que 

tragam resultados, na realidade prática do mercado de trabalho. 

 
QUADRO 01: Metodologia de ensino usada pelos professores destacado pelos alunos 

Subcategorias Trechos das Falas 
Número de 

Respostas 

Metodologia 

Prática Aliada a 

teoria. 

“Apresentação dos assuntos em slides, filmes explicativos, debates em sala 

gerando o entrosamento e compartilhamento de opiniões. ” 
 

“Estudos de caso onde colocam a amostra prática da ferramenta vista 

teoricamente”. 

13 

Metodologia 

Dinâmica 

 “Aulas dinâmicas que influenciam em um bom aprendizado. Ex: jogos de 

empresa, disputas saudáveis em prol do conhecimento. ” 
 

“A metodologia é bem ampla, onde cada professor tem suas características, 

sendo dinâmico, criativo e estimulando os alunos enfrentar os obstáculos”. 

15 

Metodologia 

mais teórica 

“Aulas teóricas, precisamos de práticas e mais trabalhos interdisciplinares. ” 
 

“A Metodologia de aula, resume-se em expor conteúdo e exercícios. ” 
6 

Não respondeu   2 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 



 

75%

25% SIM

NÃO

 Considerando as subcategorias das metodologias aplicadas pelos professores de 

Administração destacadas pelos alunos, pode se interpretar vários tipos de metodologia, que 

têm contribuído para o aprendizado no dinâmico campo da Administração, porém sendo 

pontuadas metodologias para serem mais prática e motivadora para atender a perspectiva do 

aluno. Para Masetto (2012) é necessário o professor trabalhar várias técnicas, pois o processo 

de aprendizagem envolve diferentes objetivos, o professor tem que ser conhecedor dessas 

técnicas para aplicar a aula com maior eficácia. 

Entende-se que não há um padrão fixo, universal ou aplicação mecanizada de 

metodologia, há possibilidades que pode ser reinventada e readaptada pelo o professor. São 

diversas as metodologias que pode auxiliar o professor no curso de Administração, as que são 

mais usadas. Sendo assim, segundo Silva e Domingues (2006) e Gallon e Rodrigues (2008) 

são: Aulas expositivas, Aulas Práticas de campo, trabalho em grupo, palestras, seminários, 

discussões, estudos dirigidos, dissertação, jogos de empresa, resolução de exercícios e 

métodos de caso. Destaca-se que para Valdevino et. al. (2017) o mais utilizado é o da aula 

expositiva, pois sua utilização se dar por várias variações que ele tem, além de custo zero, 

adequando-se a vários conteúdos, juntamente usados com outras ferramentas pedagógicas. 

 
GRÁFICO 03: Satisfação dos alunos com as metodologias aplicadas pelos professores 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Quando perguntados se estão satisfeitos com a metodologia de ensino, aplicada pelos 

os professores no curso de Administração, 75% dos alunos responderam que “Sim” e 25% 

responderam que “Não”. 

Mediante as respostas qualitativas os alunos satisfeitos enfatizaram que os professores 

são preparados, dedicados, dominam o assunto. Utilizam uma metodologia relacionada com 

dia a dia, trazendo uma vivência de experiências profissionais, passando com facilidade para a 

turma o conhecimento na sala refletindo na vida diária do aluno, transformando teoria em 

prática, despertando o crescimento profissional e intelectual do aluno.  

Porém os que estão insatisfeitos identificaram oportunidades de melhorias em algumas 

metodologias, como a aplicação de mais aulas práticas ao invés de só teoria, falta de aulas de 

campo para entender a realidade empresarial. Alguns não são didáticos, tendo dificuldade de 

envolvimento com assuntos, metodologia antiga demonstrando apenas leitura de conteúdo e 

não atingindo um plano de ensino proposto pela instituição. Observa-se a importância de 

professores exemplos trazendo inspiração para seus alunos, mas ainda assim existem lacunas 

nas metodologias de ensino superior que precisam ser inovadas ou aperfeiçoadas para uma 

realidade mais próxima da realidade profissional. 

 

 
 



 

39%
61%

SIM

NÃO

83%

17% SIM

NÃO

GRÁFICO 04: Professores que usam metodologias de aulas práticas e visita técnica a empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Diante da pergunta se os professores utilizam aulas práticas e de visitas a empresa, os 

respondentes enfatizaram que 61%. Não utilizam essa prática e 39% Sim. Vale enfatizar que 

realmente existem disciplinas que são mais teóricas do que prática, exemplo: Matemática 

Financeira, por outro lado, há maioria é de aplicação prática, ou seja, para que tenhamos uma 

obtenção de conhecimento teórico precisamos entender na prática como isso ocorre. E quando 

o professor proporciona momentos de conhecermos na prática o que aprendemos na teoria, 

traz a realidade do mundo profissional para nossa formação, nos desafiando a pensar qual 

carreira pretende-se seguir. Então entendemos que os professores precisam ser teoricamente 

mais práticos para formação de futuros Administradores. 

 
GRÁFICO 05: Associação do conteúdo ensinado com a escolha profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Quando perguntados se associam o conteúdo ensinado como contribuição para sua 

escolha profissional, 83% responderam que SIM associando o conteúdo como uma 

contribuição na área que atua atualmente ou despertando o desejo de ingressar em 

determinada área pelo aprendizado compartilhado. Destacaram que os professores usam 

métodos estratégicos, exemplos vivenciados, trazendo sentido a teoria, exercendo o 

aprendizado com a prática, muitos destacaram que usam as ferramentas ensinadas em sala de 

aula, tornando-os mais eficientes no contexto profissional, ou seja, quando conhecia 

determinada área da Administração, o aprendizado adquirido despertava o interesse na 

escolha da carreira. Já 17% responderam que NÃO contribui pois destaca a oportunidades em 

algumas metodologias aplicadas e alguns professores que não consegue associar o conteúdo 

com a prática. Para Masetto (2012) deve existir a didática entre a teoria e a prática para 

organizar o processo de ensino, onde a metodologia de ensino complementa essa didática, 

referindo-se aos meios que o professor utiliza para apresentar o conteúdo, discutir e avaliar os 

alunos, a metodologia é formada por métodos, as técnicas e recursos, estratégias de ensino, 

facilitando o processo de aprendizagem.  Associando o conteúdo mais próximo da realidade, 



 

47%
53%

SIM

NÃO

78%

22%

SIM

NÃO

os professores permitiram ao aluno uma vivência prática do contexto profissional que ele irá 

exercer após a sua formação, permitindo assim uma escolha certa com aquela que ele mais se 

identifica. 
 

GRÁFICO 06: Recursos didáticos de aprendizado e influência na escolha profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Mediante a pergunta se os recursos didáticos utilizados em sala contribuem para a 

escolha profissional, 53% dos respondentes argumentaram que SIM que são suficientes para o 

aprendizado, mas com oportunidades de melhorias, como atualização de novos recursos 

tecnológicos na modernidade, e 47% responderam que NÃO são suficientes, pois sentem uma 

necessidade de viver mais uma realidade prática na sala de aula, associando ao conteúdo 

teórico. Recursos didáticos são materiais utilizados pelo professor no auxílio do ensino e a 

aprendizagem de seus alunos em relação ao conteúdo exposto. Servindo de motivação aos 

mesmos, despertando maior interesse pelo conteúdo aplicado e facilitando a compreensão do 

ensino (SOUZA, 2007). Castoldi e Polinarski (2009), afirmam que é de fundamental 

importância no processo de desenvolvimento cognitivo e deve ter o poder de aproximá-lo do 

conteúdo aplicado, facilitando assim sua efetiva fixação. 
 

GRÁFICO 07: Alunos que visualizam características de liderança no professor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Quando perguntados se visualizam características de liderança nos professores, 78% 

responderam que SIM e 22% responderam que NÃO, deixando claro que o professor pode 

exercer seu papel de influente, deixando marcas de conhecimento e experiências, 

transmitindo-as com competências e excelência, fazendo o melhor possível para que aquele 

aprendizado prossiga por toda a vida. Lembrando que a liderança é uma habilidade que pode 

ser aprendida e, como qualquer outra habilidade, aprendemos observando os outros e 

seguindo modelos. (KHOURY, 2019). 



 

 Muitos alunos argumentaram a visualização de características de liderança nos 

professores através do comportamento como líder, comunicação, conhecimento, postura em 

sala de aula, metodologia aplicada, inspirando e incentivando os alunos na carreira, expondo 

suas experiências trazendo uma vivência para sala de aula que possa ser tomada, por exemplo. 

Os que marcaram que não visualizam, descreveram que em alguns se mostram 

desinteressados e sugeriram que os professores buscassem investir juntamente com a 

instituição no desenvolvimento de técnicas de aprendizagem inovadoras. 

 
QUADRO 02: Características de liderança dos professores que impactou na percepção de carreira na 

Administração 

Subcategorias Trechos das Falas 
Nºde 

Respostas 

 

Alunos que 

foram 

impactados na 

percepção da 

carreira por 

características 

de liderança dos 

Professores  

 “Sim, trabalho com liderança e sou motivado a sempre estar atento ao 

emocional dos colaboradores e buscando melhoria e satisfação dos mesmos. ” 

 

“Com certeza é uma característica forte, que impacta de forma positiva, pois 

podemos extrair dele exemplos de como lidar com pessoas e outras 

características e como ser um bom líder. ” 

 

 “Aprendemos por meio de exemplos práticos, esse aprendizado consiste no 

desempenho e resultados alcançados. Estar orientado por bons líderes impacta 

sim em nossas decisões, nos motiva, e nos inspira para carreira. ” 

 

“Minha carreira foi inspirada por um professor que trabalhou muito tempo na 

área de RH e vi nele um bom líder, através de seus ensinamentos e 

comportamentos, chegando a me apaixonar pela área. ” 

23 

Alunos que não 

foram 

impactados por 

professores na 

sua carreira. 

 “Não impactou, pois faltou direcionamento para o cargo que eu almejo. ” 

 

“Não me impactou, pois senti falta de metodologias práticas, treinamento certo 

para aquela área, lacunas de características de liderança. Senti falta de alguns 

recursos mais avançados para compartilhamento do aprendizado. ” 

8 

Não 

responderam   5 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Considerando as opiniões das subcategorias, se os respondentes visualizam 

características de liderança nos professores e foram impactados na percepção da carreira 

profissional, 23 alunos responderam que observam SIM características de liderança nos 

professores, e foi impactado na concepção de carreira, tendo os mesmos como exemplos, no 

seu comportamento, na sua postura, posicionamento em sala, e demonstração que caracteriza 

um Líder, enfatizando ainda que sua postura tem inspirado sua carreira profissional, 

impactando o mesmo de forma positiva, sendo exemplo e inspiração até nas suas práticas 

metodológicas como domínio do conteúdo, demonstrando segurança nas palavras, 

transmitindo motivação da carreira e nas tomadas de decisões, permitindo ao aluno pode 

vivenciar como exemplo como pode ser a atuação de um verdadeiro líder, servindo de espelho 

para sua carreira. Sendo assim, grandes líderes são excelentes professores, atingindo metas 

por meio de indivíduos dos quais ensinam e repassam a serem ensinados, nos quais possuem 

componentes necessários tais como ideias, valores e energia emocional contidos na 

construção de lideranças. 



 

Observa-se forte influência do professor universitário na sua postura como liderança 

no curso de Administração, mas pode-se observar ainda, uma lacuna, que embora seja 

pequena, nos mostra que alguns professores precisam readaptar sua metodologia e postura em 

sala de aula, pois 8 alunos, demonstraram além de não ser impactados, não observarem uma 

postura de liderança nos docentes de onde deviam sair o exemplo. Além disso, 5 alunos não 

se dispuseram a opinar a pergunta proposta. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se que o resultado da pesquisa realizado neste estudo teve como objetivo 

avaliar as práticas de ensino e liderança dos professores universitários se influenciam o aluno 

de Administração na escolha específica de sua carreira profissional, partindo da verificação 

das práticas metodológicas adotadas pelos professores. 

Identificar-se diversas metodologias que têm trazido satisfação aos alunos, nas 

diferentes aplicações, onde os alunos descreveram que têm sido aplicadas de uma forma 

dinâmica, correlacionando a teoria com prática da realidade profissional, chegando até a 

inspiração para escolha da área especifica do campo da Administração, influenciada pelo 

papel e exemplo de líder que o professor tem exercido. 

Identificar-se que as metodologias adotadas pelos professores de Administração da 

faculdade pesquisada chegam a influenciar sim seus alunos na escolha da carreira, porém com 

baixa estatística como expõe os resultados. 

Mesmo resultando que as práticas metodológicas têm sido satisfatórias para o 

aprendizado do aluno, observa-se que o professor tem exercido eficientemente seu papel, 

porém entende-se que só alguns se apresentam além do papel de ensinar, tornando-se 

influenciadores, transmitindo inspiração com suas práticas metodológicas, seu perfil de 

liderança, sua postura, suas experiências compartilhadas, imprimindo no aluno um 

direcionamento de carreira, facilitando a sua escolha, para atuar naquela área que está sendo 

eficientemente apresentada através dos métodos e técnicas de ensino. 

Mediante análise de resultados tem-se uma evidente satisfação dos alunos com relação 

as metodologias aplicadas que têm causado um impacto na percepção da carreira, onde os 

alunos observam características de liderança nos docentes, que atuam como exemplo, 

inspiração na carreira, aplicando uma metodologia de vivência prática, porém destacam 

algumas lacunas que pode sem preenchidas como a utilização de alguns métodos mais 

próximo da realidade profissional para o aprendizado do aluno de Administração. 

Sugere-se ao professor universitário continuar inovando suas práticas de ensino, 

entendendo que a sala de aula é o cenário da vida profissional e tem que ser contextualizada 

de vivências e experiências. Além disso, que as metodologias sejam mais próximas da 

realidade profissional da Administração, cumprindo assim, sua missão de não apenas 

formadores de uma graduação, mas exercendo com eficácia o papel de influenciadores. Dessa 

forma, quando o professor exerce além do que é esperado, ele passa a ser uma inspiração no 

ensino, ajudando o aluno na escolha de sua carreira profissional. 
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