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Resumo
É um desafio para as escolas de Marketing tradicionais ajustarem-se ao desafio de
desenvolverem, ao mesmo tempo, competências técnicas e comportamentais de um
profissional-estudante exigente e inserido em um contexto mais incerto. Esse desafio passa
pela mudança na centralidade no aprendizado, na relação com o estudante, no papel
assumido por docentes e discentes, na adoção de inovação em educação e na atualização
constante dos conteúdos trabalhados. O objetivo desta pesquisa é organizar o conhecimento
acerca dos fatores didáticos contribuintes ao desempenho docente em cursos de
pós-graduação lato sensu em Marketing, por meio da realização de um estudo de caso
múltiplo tendo o docente-referência como objeto de pesquisa. Após analisar diferentes fontes
de evidência em onze casos inseridos em três diferentes contextos, o estudo sugere que o
desempenho docente seja fruto da prática docente, influenciada pela formação didática
permanente de um docente profissional, centrado na aprendizagem dos alunos e disposto a
aprender novas formas de ajudar os alunos a aprenderem constantemente.
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SUMÁRIO
É um desafio para as escolas de Marketing tradicionais ajustarem-se ao desafio de desenvolverem,
ao mesmo tempo, competências técnicas e comportamentais de um profissional-estudante exigente
e inserido em um contexto mais incerto. Esse desafio passa pela mudança na centralidade no
aprendizado, na relação com o estudante, no papel assumido por docentes e discentes, na adoção
de inovação em educação e na atualização constante dos conteúdos trabalhados. O objetivo desta
pesquisa é organizar o conhecimento acerca dos fatores didáticos contribuintes ao desempenho
docente em cursos de pós-graduação lato sensu em Marketing, por meio da realização de um estudo
de caso múltiplo tendo o docente-referência como objeto de pesquisa. Após analisar diferentes
fontes de evidência em onze casos inseridos em três diferentes contextos, o estudo sugere que o
desempenho docente seja fruto da prática docente, influenciada pela formação didática permanente
de um docente profissional, centrado na aprendizagem dos alunos e disposto a aprender novas
formas de ajudar os alunos a aprenderem constantemente.
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INTRODUÇÃO
As competências exigidas antes apenas da alta direção passaram a ser cobradas dos líderes nos
diversos níveis das organizações (Quinn, Faerman, Thompson, & McGrath, 2003). Mudaram as
competências exigidas para os gestores contemporâneos, que, além do conhecimento técnico e
gerencial, passam a ser cobrados por mais flexibilidade e credibilidade, capacidade de tomada de
decisão em ambiente de incerteza e capacidade analítica para antecipar as mudanças, equilibrando
competências ligadas à performance com agilidade (Horney, Pasmore, & O’Shea, 2010). Contudo,
ainda resistem dúvidas sobre a capacidade das escolas de negócios de prepararem os executivos
para os dilemas reais da prática. Desde o início da década de 1980, pesquisadores defendem que as
escolas de negócios precisariam fechar as lacunas em relação às necessidades dos estudantes
executivos. Dickinson, Herbst e O’Shaughnessy (1983) criticam a formação dos profissionais de
Administração, destacando que as escolas deveriam estimular a formação de gestores mais
criativos, competentes e flexíveis. Para os autores, as escolas de negócios estariam desinteressantes
ao valorizarem pouco o conhecimento aplicado e replicarem os modelos de forma burocrática
(Dickinson, Herbst, & O’Shaughnessy, 1983).
A área de Marketing, responsável pelo entendimento dos mercados, elaboração da proposta de
valor e comunicação com a sociedade, é diretamente influenciada pelas alterações no meio social
e no ambiente de negócio. A sociedade como um todo ganhou relevância, e o olhar para o
consumidor evoluiu, passando-se a considerá-lo como pessoa em sua plenitude, tendo início a fase
do marketing centrado no humano (human-centric marketing), considerando-se a jornada de
compras de uma forma mais ampla e profunda (Kotler, Kartajaya, & Setiawan, 2017). Diferentes
estudos analisam a educação continuada sob a perspectiva dos gestores de Marketing, identificando
a necessidade de aprimorar as habilidades sociais e emocionais dos profissionais estudantes, ao
mesmo tempo em que as novas competências técnicas, ligadas às mudanças no ambiente de
negócios, são desenvolvidas. A associação de competências técnicas (hard skills) e
comportamentais (soft skills) seria a forma de contribuir para o atingimento dos graus mais
elevados de realização pessoal, de sucesso na carreira e do bom exercício do trabalho (Bacon, 2017;
Finch, Nadeau, & O’Reilly, 2013b; Galli, 2012; Kerr & Kelly, 2017; Schlee & Karns, 2017).
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É um desafio para as escolas de Marketing tradicionais ajustarem-se ao desafio de desenvolverem,
ao mesmo tempo, competências técnicas e comportamentais de um profissional-estudante exigente
e inserido em um contexto mais incerto. Esse desafio passa pela mudança na centralidade no
aprendizado, na relação com o estudante, no papel assumido por docentes e discentes, na adoção
de inovação em educação e na atualização constante dos conteúdos trabalhados (Duncan & West,
2018; Ewing & Ewing, 2017; Honea, Castro, & Peter, 2017; Krishen, 2013). Nesse cenário
marcado por (i) aumento da preocupação dos profissionais de marketing com a educação
continuada, (ii) mudança acelerda no ambiente de marketing, (iii) questionamentos sobre a
adequação dos docentes, torna-se fundamental aprender com os docentes de Marketing que se
destacam pelo desempenho em sala. O objetivo desta pesquisa é organizar o conhecimento acerca
dos fatores didáticos contribuintes ao desempenho docente em cursos de pós-graduação lato sensu
em Marketing, por meio da realização de um estudo de caso múltiplo tendo o docente-referência
como objeto de pesquisa.
2. REFENCIAL TERÓRICO
Didática diz respeito a como ensinar algo a alguém, não fazendo sentido um ensinar sem um
aprender. Se, no século XVII, a didática era entendida como “o artifício universal para ensinar a
todos todas as coisas” (Placco & Almeida, 2014, p. 51), hoje compreendemos que o processo de
ensino e aprendizagem acontece em uma determinada cultura, dependendo de pessoas concretas e
específicas, sendo que a Didática estuda os fundamentos, as condições e os modos de realizar a
educação mediante o ensino (Placco & Almeida, 2014).
2.1 A construção do conhecimento e o processo de aprendizagem em adultos
Enquanto a construção de conhecimento na era industrial buscava eliminar o paradoxo, a sociedade
do conhecimento enxerga, no entendimento do paradoxo, a construção do conhecimento,
afirmando que “se pudermos colocar luz sobre os paradoxos, então o mundo ficaria diferente e
menos ameaçador” (Takeuchi & Nonaka, 2004, p. 2). Conhecimento explícito e conhecimento
tácito apresentam-se, então, como dois componentes do conhecimento, considerados como
dicotômicos e aparentemente opostos. O conhecimento explícito poderia ser expresso em palavras
e números, compartilhado na forma de dados, fórmulas, visuais, especificações. O conhecimento
tácito, por sua vez, não é de fácil percepção e expressão, sendo dificilmente formulado e
comunicado, contendo um grande componente cognitivo (Takeuchi & Nonaka, 2004). A Escola
tradicional tem valorizado o conhecimento objetivo e explícito em detrimento do conhecimento
pessoal e tácito. Assim como conhecemos mais do que podemos declarar explicitamente, o
professor poderia ensinar mais do que o faz explicitamente e a construção do conhecimento
passaria pela valorização e pela alternância entre diferentes formas de conhecimento (Fialho,
Fialho, Macedo, & Mitidieri, 2008; Machado, 2015; Machado, 2001).
Conhecer é compreender o significado, e o processo de significação passa pelo processo de
abstração. As abstrações não constituem um fim per se, mas sim, mediações para a possibilidade
de conhecimento. Conhecimentos são interpretações, baseadas em informações, construídas a
partir de dados, com o objetivo de estimular as inteligências e Gardner (1993) trouxe luz ao
conceito de inteligência ao propor a adoção de inteligências múltiplas, fazendo evoluir a visão que
valorizava apenas a dimensão lógico-matemática e passando a considerar inteligência como um
espectro de competências, incluindo as dimensões linguística, musical, corporal-sinestésica,
espacial, intrapessoal e interpessoal. Posteriormente, Machado (2011) considerou a evolução de
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sete inteligências para oito, incluindo a pictórica, passando a formar quatro pares de competências
nesse espectro ampliado. “A pressuposição implícita é a de que toda criança teria a possibilidade
de um desenvolvimento global de suas competências, podendo revelar-se especialmente inteligente
em uma ou mais áreas de interesse” (Machado, 2011, p. 95).
Lecionar envolve mais do que saber e falar o que se sabe para os alunos. O objetivo último do
ensinar é o desenvolvimento do aprendiz. Sem o aprendizado, o ensino perde a razão de sua
existência. Para o professor de educação dinamarquês Knud Illeris, aprendizagem poderia ser
definida de forma ampla como “qualquer processo que, em organismos vivos, leve a uma mudança
permanente em capacidades e que não se deva unicamente ao amadurecimento biológico ou ao
envelhecimento” (Illeris, 2013, p. 16). O processo de aprendizagem acarreta a integração de
processos internos de interação entre o indivíduo e seu meio social, cultural ou material e um
processo psicológico interno de elaboração e aquisição. O indivíduo constrói ou interpreta suas
estruturas mentais ativamente, estruturas essas descritas metaforicamente como esquemas mentais,
e a compreensão do novo dependeria da forma como ele se conecta aos esquemas já definidos
(Piaget, 1952, citado por Illeris, 2013).
Em seu ensaio Education as engineering, de 1892, Dewey destacou que a educação deveria
estimular o desenvolvimento de ideias, com visão crítica e criativa, para a transformação da
realidade, e não buscar a perpetuação da forma de pensamento científico até então desenvolvido
(Dewey, 2009). Em 1926, a obra de Eduard Linderman The Meaning of Adult Education
estabeleceu os fundamentos para uma teoria sobre a aprendizagem em adultos, destacando a forma
como estes aprendem. Na década de 1970, o educador norte-americano Malcolm Konwles (19131997) popularizou o termo “andragogia”, cunhado inicialmente pelo alemão Alexander Knapp
(1799-1869), apontando as particularidades da aprendizagem de adultos e destacando: (i) a
importância do reconhecimento da necessidade de aprender; (ii) a valorização do autoconceito de
serem responsáveis por sua própria vida; (iii) a existência de experiência prévia; (iv) a prontidão
para o aprendizado conectado à identificação de seus ganhos; e (v) a motivação, derivada de
pressões internas e externas. Enquanto a pedagogia significa “a arte e ciência de ensinar crianças”
(Noffs & Rodrigues, 2011, p. 285), a andragogia seria “a arte e a ciência de ajudar os adultos a
aprender” (Noffs & Rodrigues, 2011, p. 286).
A educação focada no aprendizado vem ganhando aceitação desde o início do século XXI, com a
aplicação de diferentes estratégias, técnicas e dinâmicas de ensino (Anastasiou & Alves, 2009;
Kolb et al., 2014). Anastasiou & Alves (2009) destacam que, enquanto o método tradicional de
educação prioriza a memorização pela repetição, o processo de “ensinagem”, fruto do trabalho em
conjunto entre professores e alunos como corresponsáveis pelo ensino e aprendizagem, envolve
operações mais complexas do pensamento, como comparação, síntese, observação, classificação,
interpretação, crítica, busca de suposições, imaginação, obtenção e organização de dados,
levantamento de hipóteses, aplicação de fatos e princípios a novas situações, decisão e
planejamento de projetos e pesquisa. O foco na aprendizagem pressupõe, portanto, uma
preocupação maior com o ponto de chegada pretendido: a transformação do estudante. Dessa
forma, a definição do objetivo de aprendizagem deve ser o ponto de partida para a definição da
estratégia de ensino a ser adotada. Para Anastasiou e Alves (2009, p. 76), “as estratégias visam à
consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza sobre aonde se pretende chegar naquele
momento com o processo de ensinagem”. Considerar que professores e alunos passam a ser os
responsáveis por “fazer a aula” exige uma revisão da estratégia de aula, passando-se a considerar
o estudante como parte ativa da aula, e a utilização de estratégias de trabalhos em grupo ganha
destaque. Para Rogers (2011), a aprendizagem aumentaria com a centralização do processo no
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aluno e, para tanto, este deveria ter seu nível de autoconsciência aumentado, estimulado pelo
professor, para conseguir compreender “o que eu sei? O que eu não sei? O que eu não sei que não
sei?” (Rogers, 2011, p. 63). A aprendizagem ativa e a aprendizagem centrada no estudante
poderiam ainda trazer como benefícios adicionais o aumento da satisfação do corpo discente por
meio: (i) do aumento da significação da aprendizagem; (ii) de seu maior envolvimento com o
projeto; (iii) do reconhecimento de seu amadurecimento como sujeito responsável pelo resultado;
(iv) do maior envolvimento social como produto do processo colaborativo; (v) da eventual
aproximação com a comunidade; e (vi) da distribuição dos esforços e da construção de
conhecimento ao longo de toda a disciplina ou curso (Alcalde & Nagel, 2016; Bittencourt, 2016;
Furquim, Pluskwik, & Wiggins, 2015; Grabinger, Dunlap, & Duffield, 1997; Jull & Romeo, 2016).
2.2 SETE como métrica de avaliação do desempenho docente
A eficácia dos professores estaria sendo cada vez mais medida por meio de avaliações feitas pelos
estudantes, também conhecidas como avaliação de reação ou student evaluations of teaching
effectiveness (SETE), sobretudo a partir do nível superior e especialmente em escolas de negócios
(Estelami, 2015; Reisenwitz, 2016b; Stroebe, 2016). SETE são avaliações de dados primários,
obtidos com uso de questionário auto preenchível, com o objetivo de avaliar o desempenho docente
pela perspectiva dos estudantes (Guolla, 1999). Seu principal uso deve servir ao desenvolvimento
contínuo do docente com base na avaliação do serviço por ele prestado. Validade e confiabilidade
têm sido pontos de crítica aos instrumentos de avaliação de ensino ao longo do tempo. As principais
críticas residem sobre a existência de um efeito halo, estimulo a leniência por parte de professores
que buscam boas avaliações (Bacon, 2016; Bhattacherjec & Ravishankar, 2016; Reisenwitz,
2016a; Stroebe, 2016). Finalmente, pela perspectiva da aprendizagem, é importante ressaltar que
as SETE são capazes de avaliar a percepção de aprendizagem e não a aprendizagem real,
dificilmente identificável de forma instantânea (Bacon, 2016).
Mesmo não sendo um processo preciso e livre de questionamentos, a avaliação de ensino é uma
importante ferramenta para acompanhamento do desempenho de professores e escolas (Sharma,
1995). Diversos autores defendem o uso das SETE como forma de possibilitar o desenvolvimento
contínuo de professores e aumentar o conhecimento sobre a satisfação dos estudantes com os
professores e com o curso. Em 1999, Michael Guolla defendeu no Journal of Marketing Theory
and Practice que, dada a multiplicidade de papéis apresentados pelo estudante, as avaliações
deveriam não só se preocupar em medir a qualidade do ensino dado pelos professores, como
também destacar a importância da satisfação dos estudantes no processo de aprendizagem. Na
mesma direção, Gruber et al. (2012) publicaram no Journal of Marketing Education um artigo sobre
os fatores de satisfação e insatisfação de estudantes. As instituições de ensino superior, adotando a
visão de prestadoras de serviços, começaram a se preocupar cada vez mais com a satisfação de seus
alunos, focando tanto nas aulas como em serviços adicionais para excederem as necessidades de
seus estudantes. Nesse contexto, a avaliação de ensino ficaria cada vez mais importante como
ferramenta de avaliação de satisfação. A satisfação dos estudantes “é variável estratégica chave
para a manutenção do posicionamento competitivo, com benefícios de longo prazo chegando a
lealdade do estudante, boca a boca positivo, e a imagem da instituição de nível superior” (Gruber
et al., 2012, p. 33). Segundo Estelami (2015, p. 54), “pela perspectiva organizacional, a avaliação
de ensino pode ser vista como reflexo da satisfação do cliente”, e essa métrica teria se provado um
bom indicador após anos de estudo, sendo valorizada por diferentes públicos de interesse, como
professores, instituições de ensino, estudantes e acreditações. Do ponto de vista das escolas de
negócios, o acompanhamento das avaliações de ensino possibilita a renovação de contratos, o
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recebimento de prêmios e a promoção da instituição, aumentando assim sua atratividade para a
sociedade.
A docência exige profissionalismo, treinamento, acompanhamento, avaliação e melhorias (Sharma,
1995). As SETE seriam uma importante ferramenta de avaliação do desempenho docente e base
para seu desenvolvimento continuado, favorecendo, assim, o aumento do aprendizado dos
estudantes. Se utilizadas com parcimônia, as SETE podem ser ferramentas eficazes como avaliação
de ensino e da satisfação dos estudantes com os professores e com a escola. Dessa forma, dada a
ausência de definições claras sobre desempenho docente, este trabalho considerará, desempenho
docente como o resultado da atividade do professor enquanto docente, que tem como objetivo
ensinar ou facilitar a aprendizagem dos conteúdos programados e teria como uma das formas de
avaliação o resultado da aplicação de avaliações de ensino (SETE). Bons docentes e docentes
eficazes teriam desempenho superior em função de seus conhecimentos didáticos e específicos e
de suas habilidades pessoais.
2.3 O ambiente de pós-graduação lato sensu em Marketing
Com as mudanças no ambiente de negócio, o profissional de marketing passou a ser cobrado para
ser um especialista do ponto de vista de Marketing, mas também mais profissional generalista, com
uma combinação de habilidades gerais (soft skills) envolvendo definição de prioridades e gestão
de projetos, comunicação interpessoal, resolução de problemas complexos, liderança, criatividade
(Finch et al., 2013b; Jaskari, 2013; Muff, 2013; Rosa, 2012; Thi et al., 2015). A complexidade do
ambiente gerencial chegou como cobrança nas escolas de negócios, que precisam se atualizar
constantemente para atender às necessidades do mercado, passando a exigir uma constante
atualização do docente (Bacellar & Ikeda, 2011; Cunha, 2006; Finch et al., 2013b; A. A. Ikeda &
Bacellar, 2008), da estrutura dos cursos e das metodologias de ensino e aprendizagem, com
aplicação prática dos conceitos discutidos (Barker & Stowers, 2005; Christie, 2000; David, David,
& David, 2011; Thompson, 2002) e adoção das novas tecnologias de informação disponíveis
(Endres, Chowdhury, Frye, & Hurtubis, 2009; Fiedler, 2016; Mora, Ferrandez, Gil, & Peral, 2017;
Rachel, Maggie, & Thompson, 2015; Sebastianelli, Swift, & Tamimi, 2015).
Pela perspectiva dos discentes, o docente de cursos de pós-graduação lato sensu em Marketing
enfrentaria como desafio a cobrança de um estudante considerado mais exigente, que exigiria maior
aplicabilidade prática dos conceitos e maior conexão com o ambiente de negócios atual; um aluno
considerado de mais difícil relacionamento, que chegaria a desafiar os professores com maior
frequência. Pela perspectiva das escolas de negócios, os docentes de pós-graduação lato sensu
seriam mais cobrados pela satisfação dos estudantes-clientes, sendo as SETE muitas vezes
utilizadas como ferramenta de avaliação dos professores para sua manutenção nos programas.
Ao estudar os conhecimentos necessários para a atuação de praticantes de marketing, Finch,
Nadeau e O’Reilly (2013) listaram, com base na literatura, as principais áreas de conhecimento em
Marketing. Sob a perspectiva dos praticantes, os profissionais de marketing se sentem mais
pressionados tanto por conhecimentos técnicos quanto comportamentais. Dentro das competências
técnicas, estratégia de marketing (com destaque para posicionamento, branding e análise da
concorrência, gestão de produtos e mensuração do retorno sobre o investimento) aparece como a
maior lacuna entre a importância e o desempenho declarado pelos profissionais. Dentro das
competências comportamentais, resolução de problemas, comunicação escrita (business writing) e
gestão do tempo aparecem como as prioridades para desenvolvimento (Finch, Nadeau, & O’Reilly,
2013). Schlee e Karns (2017) buscaram identificar os conhecimentos requeridos de profissionais
de marketing por meio da análise de anúncios de emprego na área, classificando-os entre
5
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conhecimentos conceituais, conhecimentos técnicos de tecnologia da informação e conhecimentos
pessoais. Segundo a pesquisa, os conhecimentos mais requisitados nas três dimensões foram,
respectivamente: vendas, internet marketing e promoção; MS Office, MS Excell e gestão de
projetos; comunicação oral, comunicação escrita e trabalho em equipe.
Os desafios para a evolução na educação em Marketing passam pela atualização constante do
conhecimento técnico, aliado ao desenvolvimento e prática de formas mais eficientes de construção
de aprendizagem significativa, envolvendo a definição do currículo adequado, definição dos
objetivos das disciplinas de acordo com o curso, identificação da essência das disciplinas e adoção
de uma estratégia didática mais eficiente.

3 DEFINIÇÕE E PROCEDIMENTOS METODOLÓGIOS
Com o objetivo de compreender e organizar o conhecimento acerca dos fatores didáticos
contribuintes ao desempenho docente em cursos de pós-graduação lato sensu em Marketing, este
estudo foi desenhado como um estudo exploratório, qualitativo com uso de estudo de caso múltiplo
(Bardin, 2009; Flick, 2004; A. Ikeda, 2009; Yin, 2015). O presente estudo de caso tem como objeto
de estudo o docente-referência (DR), investigado por meio de diferentes fontes de evidências, como
entrevistas em profundidade e análise documental.
O roteiro semiestruturado para as entrevistas em profundidade com os docentes foi elaborado com
base nas proposições (Tabela 2) e nas categorias definidas a priori com base no referencial teórico
(Mayring, 2014).
Tabela 2 – Proposições sobre os fatores didáticos

Proposições

Referências

1

(Knowles, 1973; Nilson Jose Machado,
2011; Noffs & Rodrigues, 2011)
(Bonwell & Eison, 1991; Freire, 1996;
Rogers, 2011)
(Illeris, 2013; A. Y. Kolb et al., 2014)

2
3
4

5
6

7

O desempenho docente é influenciado pela valorização da
experiência e conhecimento prévio do aluno.
O desempenho docente é influenciado pela valorização da
centralidade do estudante no processo de aprendizagem.
O desempenho docente é influenciado pelo reconhecimento e
estímulo a diferentes formas de aprendizagem.
O desempenho docente é influenciado pelo reconhecimento do
desenvolvimento de competências como objetivo do processo de
aprendizagem.
O desempenho docente é influenciado pela adaptação do papel do
docente de acordo com o objetivo de aprendizagem definido.
O desempenho docente é influenciado pela formação didática
específica.
O desempenho docente é influenciado pela formação didática
continuada.

(Nílson José Machado, 2016)

(A. Y. Kolb et al., 2014)
(Bittencourt, 2016; Miranda, Casa Nova,
& Cornacchione Júnior, 2012; Miranda,
Casa Nova, & Cornacchione, 2013)
(Bacellar & Ikeda, 2011; Bittencourt,
2016; Cunha, 2006; Finch et al., 2013b;
Miranda et al., 2012, 2013)

Os docentes referência foram identificados por meio das SETE, tendo a avaliação do coordenador
do curso como fonte de evidência secundária. Como forma a aumentar os aspectos de validade de
constructo, não só as escolas de negócio selecionadas deveriam aparecer na relação das melhores
escolas de negócio do Ranking Universitário Folha – RUF 2017 (“RUF,” 2017), como também
deveriam estar listadas entre as escolas de negócios selecionadas pelo Guia do MBA do jornal O
Estado de São Paulo com cursos de MBA em Marketing (Guia do MBA, 2017); o dito DR deveria
6
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aparecer no primeiro quartil no ranking de professores avaliados pela SETE, e deveriam ter seus
nomes validados pelos coordenadores dos curso como docentes referência.
A coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro e novembro de 2018. Após a aceitação de
participação nesta pesquisa por parte das escolas, foram analisados os relatórios de avaliação dos
docentes no período entre 2016 e 2017. Foram considerados os professores de disciplinas
relacionadas com os conhecimentos de Educação em Marketing apresentados por Finch et al.
(2013) e com os conhecimentos conceituais de Marketing apresentados por Schlee e Karns (2017).
As informações sobre formação e carreira foram investigadas apenas após o contato e aceitação do
docente em participar da pesquisa. As pesquisas foram realizadas por meio dos mecanismos de
busca do sistema Lattes e LinkedIn.
A análise do caso ocorreu em diferentes etapas, começando pela análise documental das pesquisas
de desempenho realizada pelos alunos, passando para a análise documental das informações dos
docentes em redes sociais e, em seguida, para a análise das entrevistas em profundidade,
finalizando com a triangulação dentro das unidades de análise e entre as unidades de análise. A
análise documental envolveu duas etapas, sendo a primeira quantitativa, voltada para a
identificação das unidades de análise, e a segunda, qualitativa, voltada à avaliação da formação e
trajetória dos docentes por meio de análise de informações disponíveis em redes sociais (Lattes e
LinkedIn). Com o principal objetivo de identificar a formação dos docentes, foi realizada uma
análise quantitativa de conteúdo para a organização e sistematização da informação (Bardin, 2009),
com uso de categorias definidas a priori com base no referencial teórico. Primeira redução foi
realizada por meio de análise global de conteúdo (Flick, 2004) e análises posteriores por meio de
análise qualitativa de conteúdo direta com base nas categorias definidas a priori (Mayring, 2014;
Rossi et al., 2014). Durante o processo de análise, novas subcategorias foram criadas à medida que
se deu o aprofundamento analítico. Como forma de minimizar os vieses decorrentes do papel social
e profissional dos entrevistados, a confidencialidade destes será assegurada, suprimindo-se seus
nomes do corpo da tese. Independentemente do gênero, os coordenadores foram identificados como
Coordenador 1, 2, 3 e 4; e os professores foram identificados como Professor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 e 11.
Para aumentar os aspectos relacionados a confiabilidade, a condução do estudo de caso seguiu os
procedimentos descritos em protocolo pré-estabelecido, buscou fontes secundárias para
confirmação das evidências e resgatou os aprendizados do referencial teórico na análise do
material. A análise de conteúdo contou com apoio do software de análise Altas ti e os mapas
mentais e conceituais e foram estruturados com apoio dos aplicativos Mind Meister e C-Map Tools.

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES
4.1 Fatores didáticos como contribuintes ao desempenho docente
O desempenho docente é diretamente influenciado pela prática do docente-referência. Os
estudantes não têm contato com sua atividade prática como profissional de marketing e nem com
sua formação (Figura 1). Os estudantes têm contato com a prática docente que envolve a
centralidade no estudante; a preparação do docente, da disciplina e das aulas; a condução das aulas,
envolvendo a sensibilização inicial, o envolvimento ao longo das discussões por meio de
indagações e provocações; a postura exigente em avaliações e no dia a dia, buscando o melhor em
cada interação; e a maturidade e experiência para lidar com situações difíceis. Essa prática docente
também depende da escola, que deve oferecer a infraestrutura e organiza o curso e a disciplina de
7
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forma coerente, evitando sobreposições e lacunas. Cabe à escola definir os parâmetros do curso e
da disciplina e dar apoio para que o professor tenha autonomia e autoridade com os estudantes em
sua disciplina. Esse suporte e respaldo por parte da escola podem também influenciar a forma como
o docente lida com as situações difíceis em sala. Ao se sentir apoiado, o professor pode exercer sua
autoridade em sala sabendo que não será desautorizado pela escola, o que levaria à perda de respeito
e, consequentemente, redução de sua satisfação e dedicação. O docente-referência compreende que
a autonomia em sala está ligada à responsabilidade por seus atos e limitada pelas normas e valores
da escola.
Figura 1 – Apresentação do mapa conceitual: desempenho docente derivado da prática docente

Pergunta direcionadora: O que influencia o desempenho docente diretamente?

Fonte: Elaboração a partir de dados dos autores (2019).

4.2 O DR é um profissional da Educação
O DR é um profissional da Educação, com formação didática permanente e foco na aprendizagem
dos estudantes. A Figura 2 apresenta a frequência de presença dos fatores didáticos encontrados
entre os DRs.
A docência está no campo da profissionalização, devendo o docente saber, saber fazer e saber ser,
exigindo especialização e comprometimento (Guolla, 1999; Miranda et al., 2013; Placco &
Almeida, 2014; Sharma, 1995; Tardif, 2000). Todos os DRs identificados possuem outras
ocupações profissionais além da docência; não obstante, o desempenho docente é influenciado pela
profissionalização da docência. Ser docente profissional exige repertório, construído pela
experiência profissional, pelo autodesenvolvimento por meio da pesquisa (acadêmica ou não);
preparação, envolvendo o entendimento da disciplina no contexto da escola e dos alunos; execução,
provocando e desafiando, mostrando utilidade, entretendo e encantando; autoridade, sendo
exigente e avaliando; e maturidade, sabendo lidar com situações difíceis em sala.
A formação didática continuada envolveria desde treinamentos formais até a observação da própria
aula e busca do entendimento de formas de melhorar os aspectos didáticos, passando por troca de
informações com colegas e investigações em livros, artigos e sites.
Nesse sentido, Machado (2016) pontua que as competências do professor envolvem o equilíbrio
entre a autoridade e a tolerância, entre a mediação de interesses e a fabulação, entre o mapeamento
do essencial e a tecedura dos significados. Ao mesmo tempo em que o docente deve se colocar
entre os alunos, mas não como um igual, respeitando sua função de educador, deve encantar, sem
8
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distanciar-se do objetivo da aula e da disciplina, e identificar o específico, mas sem desconectá-lo
do geral, do contexto.
Figura 2 – Frequência de presença dos fatores didáticos nos DR

Fonte: Elaboração a partir de dados dos autores (2019).

A experiência profissional é algo comumente questionada por alunos de MBA, como relata o
Professor 6 sobre ser questionado por uma aluna sobre uma não conexão entre teoria e prática:
É quase como se eu dissesse assim: “sabe aquilo que você quer ser? Eu cheguei lá”, então, isso me dá
autoridade para falar dos assuntos. Uma vez, numa turma em Santo André, no final da aula, uma aluna falou
assim: “ah, professor, mas não é bem assim que a coisa funciona na prática”, aí eu falei: “não? Então me conta
como é que é, porque eu não trabalho com isso, eu não sei direito como é que é”, a turma caiu na gargalhada,
a menina falou assim: “não, não foi isso que eu quis dizer”, ela falou assim, mas é, isso me dá uma autoridade
para falar” (Professor 6, 5 de julho de 2018. 16:57).
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Alguns DRs reconhecem o crescimento do discurso do professor contemporâneo não mais como
um professor, mas como facilitador, mentor ou coach, e rejeitam essa ideia. Para eles, o papel do
professor é o de professor, sendo o responsável pela definição dos objetivos e definição das
estratégias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, é possível perceber uma
confusão dos termos, uma vez que o facilitador é academicamente usado não como um substituto
ao professor, mas como a descrição de um de seus papéis (Kolb et al., 2014). Mais do que isso, ele
trabalharia em função da aprendizagem, como um facilitador do processo de aprendizagem, e não
como um facilitador do trabalho dos alunos.
4.3 A formação didática do docente é permanente
Ao falar sobre a formação do docente, Machado (2016a, p. 29) afirma: “estamos docentemente
condenados a aprender continuamente ou a perecer profissionalmente”. Duas das três principais
formas de desenvolvimento didático são treinamentos docentes e a aprendizagem na prática, cada
uma citada por oito entre onze DRs, o que corrobora as proposições 6 e 7 – o desempenho docente
é influenciado pela formação didática específica e continuada (Bacellar & Ikeda, 2011; Bittencourt,
2016; Cunha, 2006; Finch et al., 2013; Miranda et al., 2012, 2013). Assim como declarado pelos
coordenadores, os treinamentos aparecem com maior destaque entre os docentes da FGV e FIA.
Segundo o Professor 3, que leciona nas 2 organizações:
Sim, na verdade, o seguinte, isso talvez seja um trunfo, especificamente da FGV, como eu tive a oportunidade
de (//) a primeira vez que eu lecionei foi pela Fundação Getúlio Vargas, entre o período de ser escalado e um
ano e meio depois de lecionar na primeira turma, eu passei por um processo de três ou quatro meses de
treinamento com aulas full time para me tornar um bom professor, então eu tive a oportunidade de fazer vários
cursos na FGV que envolviam a dinâmica de apresentação, como dar curso, como lecionar para adultos, como
envolvê-los com atividades audiovisuais (Professor 3, 16 de maio de 2018. 13:9).

A terceira formação didática está ligada à vivência do docente enquanto aluno – sete entre onze
DRs se inspiram em bons professores do passado para desenvolver seu estilo de docência.
Além disso, cada DR também busca outras fontes de inspiração para seu desenvolvimento didático:
trocando experiências com outros professores, emprestando técnicas e abordagens das artes (teatro,
clown) e esportes (artes marciais), passando por estágios docentes ou trabalhando como professores
assistentes em início de carreira ou trazendo práticas de treinamentos gerenciais para dentro da sala
de aula. Para o Professor 8, a formação religiosa na APEC (Associação Pró-Evangelização de
Crianças) foi uma importante referência na formação didática:
Aí eu fui me qualificar, não é, quando eu tinha mais ou menos uns quinze anos eu fui me qualificar na
Associação Pró-Evangelização de Crianças, nossa, todo professor deveria fazer para deixar de ser retardado,
cara, ninguém ensina tão bem como evangélico [riso], é assim, é didática na veia, é super didático (Professor
8, 18 de junho de 2018. 18:11).

4.4 A aprendizagem do estudante é o objetivo dos DRs
O DR entende que seu trabalho é ajudar seu aluno a aprender e enxerga o estudante de pósgraduação lato sensu como um cidadão e um profissional em desenvolvimento. O foco de seu
trabalho não é passar conteúdo, mas sim, desenvolver competências e, para seu sucesso, ele precisa
entender o conhecimento prévio dos discentes, bem como ter empatia para compreender seu
momento atual, considerando motivações, limitações e ansiedades.
Reconhecer o estudante como profissional afetaria positivamente a relação entre professor e
estudante, aumentando a distribuição da responsabilidade pelo processo de aprendizagem. De
acordo com Erwing e Erwing (2017), a identidade work-ready de estudantes ajudaria a aumentar o
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foco na aprendizagem, e não em nota e aprovação; estimularia sua participação; ampliaria o
envolvimento e questionamento; e expandiria a aceitação de ambiguidades.
O estudo dos casos sugere que o desempenho docente seja influenciado positivamente pelo
reconhecimento da necessidade de centralidade do estudante no processo de ensino e
aprendizagem, compreendendo e valorizando sua experiência prévia e seu momento, conforme
enunciado nas proposições 1, 2 e 4 (Knowles, 1973; Machado, 2011; Machado, 2016a; Noffs &
Rodrigues, 2011; Bonwell & Eison, 1991; Freire, 1996; Rogers, 2011) – o desempenho docente é
influenciado pela valorização da experiência e conhecimento prévio do aluno; o desempenho
docente é influenciado pela valorização da centralidade do estudante no processo de aprendizagem;
o desempenho docente é influenciado pelo reconhecimento do desenvolvimento de competências
como objetivo do processo de aprendizagem.
Os DRs se preocupam com a visão do aluno como cliente de serviços, reforçando que eles não
podem somente oferecer o que os clientes querem, mas o que precisam. Nesse sentido, eles são
mediadores de interesses para sensibilizar os estudantes da importância do desenvolvimento das
competências em questão.
4.5 A forma de ajudar a aprender está em constante evolução
Os DRs declaram trabalhar com uma mescla de diferentes estratégias e técnicas de ensino e
aprendizagem, porém, o que aparece é que a aula expositiva e expositiva dialogada é o eixo central
das disciplinas, complementada por uma combinação de métodos ativos, como resolução de
exercícios, resolução e discussão de casos e projetos, principalmente. Os problemas, projetos e
estudos do meio podem ser oferecidos como “desafios”, com uma linguagem mais contemporânea
para aumentar o engajamento dos estudantes. Os DR acreditam no potencial das metodologias
ativas de ensino e aprendizagem, porém sempre com um propósito alinhado ao objetivo da aula.
Para eles existe um enaltecimento exagerado a sua prática e uma aplicação muitas vezes
desconectada os objetivos por parte de colegas. Nesse sentido, a valorização da prática e a adoção
de metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem parecem estar mais difundidas e
valorizadas no meio empresarial do que no meio acadêmico. O Professor 11 relata seu contato com
metodologias ativas:
E aí eu gostei muito dessas metodologias, na empresa também tinha muita metodologia empresarial, que eles
passam os cursos todos, de mãos à massa, que é o que faz muito sentido na empresa; você vai, por exemplo,
muito teórico, os caras não gostam. E aí eu fui lembrando e fui guardando todo esse material lá em casa e
muito do que eu [fui] colocando nas minhas aulas, nas atividades em sala era muito de vivência na empresa
(Professor 11, 18 de junho de 201811:18).

Os DRs entendem que estão passando por um momento de mudança na forma de lecionar. Eles
reconhecem que não fazem mais o que faziam no passado, mas sentem que existe uma cobrança
para fazerem algo ainda mais arrojado – essa cobrança seria muito mais por parte das escolas do
que dos estudantes. A adoção de métodos ativos está ligada não só ao aumento da aprendizagem,
mas também ao aumento da satisfação dos estudantes, considerando a disposição em aprender
como um influenciador da aprendizagem. Nesse sentido, a disposição em aprender como influência
positiva no processo de aprendizagem encontra respaldo conceitual na teoria de flow de
Csikzentmihalyi (Duncan & West, 2018; Liao & Liao, 2007; Csikszentmihalyi, 2014).
Sobre a cobrança em relação à maior adoção de inovação pedagógica, alguns DRs se mostram
céticos quanto à sua real eficácia, não tendo ainda clareza se se trata de algo positivo para a
aprendizagem ou apenas um modismo. Alguns DRs também apresentam a aceitação dos estudantes
como uma limitação à maior adoção de inovações pedagógicas.
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Mesmo não declarando formalmente que os objetivos de aprendizagem direcionam a escolha da
metodologia, nota-se na fala dos entrevistados a utilização de leituras para aumento de repertório;
a exposição para aumento de repertório e sensibilização; as discussões para geração de tensão e
interesse, bem como desconstrução das crenças prévias, reordenação do conhecimento e
sistematização do conhecimento tácito; e a prática, na forma de exercícios, projetos, casos e
desafios, para a operacionalização e consolidação. Os DRs trabalham com diferentes estilos de
aprendizagem (Kolb et al., 2014; Kolb, 1984) e dinâmicas de aprendizagem (Fialho et al., 2008;
Machado, 2015; Polanyi, 1983; Takeuchi & Nonaka, 2004), assumindo diferentes papéis como
educadores (A. Y. Kolb et al., 2014) e gerando a tensão necessária para o processo de
aprendizagem. Dessa forma, o estudo integrado dos casos sugere a aceitação da proposição 3 e
aceitação parcial da proposição 5 – o desempenho docente é influenciado pelo reconhecimento e
estímulo a diferentes formas de aprendizagem (Illeris, 2013; Kolb et al., 2014); o desempenho
docente é influenciado pela adaptação do papel do docente de acordo com o objetivo de
aprendizagem definido (Kolb et al., 2014).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo é fruto de um estudo de caso múltiplo realizado com onze docentes referência (DR) em
três Escolas de Negócios em cursos de pós-graduação lato sensu em Marketing com o objetivo de
organizar o conhecimento acerca dos fatores didáticos contribuintes ao desempenho docente em
cursos de pós-graduação lato sensu em Marketing. Pela perspectiva científica, o estudo destacou a
importância da formação didática continuada, com desenvolvimento do docente dentro do campo
da profissionalização, com a centralidade no aluno, adoção de novas técnicas didáticas coerentes e
constante atualização técnica. Dentro de um cenário de pós-graduação lato sensu, a conexão com
a prática gerencial atualizada merece destaque. Pela perspectiva gerencial e social, os estudos que
visam a melhoria da formação do docente podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade,
com a formação de profissionais melhor preparados, por meio do aumento da qualidade das Escolas
de Negócios e melhor aproveitamento dos investimentos em Educação.
Os estudos de caso são estudos exploratórios e qualitativos, que aumentam o conhecimento por
meio do estudo de casos significativos, mas cujo conhecimento não pode ser generalizado e
extrapolado ao todo. Como forma de reduzir o viés por parte dos pesquisadores e aumentar a
confiabilidade, o estudo buscou fontes secundárias de informação para a triangulação da análise,
envolvendo dois rankings universitários, avaliação de docentes, entrevistas com coordenadores,
análise de LinkedIn e Lattes e entrevista com os DRs.
Além dos fatores didáticos, outros fatores influenciam a prática docente, como fatores técnicos
(formação científica, prática gerencial) e fatores pessoais (propósito, história de vida). Futuras
pesquisas podem investigar quantitativamente a influência dos fatores aqui elencados no
desempenho docente como investigar a influência dos demais fatores.
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