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RESUMO 
Este artigo analisa as práticas educativas/metodológicas que favorecem melhores 
respostas no processo ensino-aprendizagem no ensino superior, a partir da 
percepção dos alunos universitários pesquisados na IES “X”, curso de 
Administração, sendo utilizado o estudo de caso com a pesquisa descritiva 
qualitativa, envolvendo o uso de um questionário com perguntas fechadas e abertas. 
Conclui-se que o uso da criatividade e da emoção no processo ensino-
aprendizagem, através do lúdico aliado à tecnologia, torna-se uma alternativa para 
aulas mais atrativas, permitindo a construção do conhecimento, de forma mais 
prazerosa, aproximando educando e educador e fortalecendo o vínculo e a 
afetividade entre ambos. 
Palavras-chave: Educação. Processo ensino-aprendizagem. Criatividade e emoção. 
 
 
ABSTRACT 
This article examines the educational practices/methodology that promote better 
responses in the teaching-learning in higher education, from the perception of college 
students surveyed in the IES "X", Administration course, by using the case study with 
a descriptive qualitative involving the use of a questionnaire with closed and open 
questions. It is concluded that the use of creativity and emotion in the teaching-
learning through play together with the technology, it becomes a more attractive 
alternative to classes, allowing the construction of knowledge, more enjoyable, 
bringing educators and strengthening the bond and affection between them. 
Keywords: Education. Process teaching and learning. Creativity and emotion. 
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1 INTRODUÇÃO 
Para a construção do conhecimento com sucesso, é preciso utilizar a 

linguagem apropriada ao seu público. O processo ensino-aprendizagem envolve 

uma comunicação eficiente e eficaz e, para que esta não tenha falhas ou ruídos, é 

importante que o educador tenha sensibilidade para identificar qual a prática 

educativa e metodológica que melhor atende aos anseios e expectativas dos alunos. 

Nessa condição, propõe-se a discussão sobre o tema da educação com 

criatividade e emoção, mais especificamente no ensino superior privado, a partir do 

seguinte problema da pesquisa: quais práticas educativas e/ou metodológicas 

favorecem melhores respostas no processo ensino-aprendizagem, junto aos 

estudantes do 1º semestre matutino do curso de graduação em Administração da 

instituição de ensino superior (IES) privada “X”, localizada no município de Salvador, 

estado da Bahia? 

Dentre as experiências profissionais e acadêmicas do autor deste artigo, tem-

se a de técnico eletrônico em telecomunicações – não mais atuante –; administrador 

especializado em gestão empresarial e de pessoas; consultor e instrutor em serviços 

de atendimento a clientes, além de educador universitário dos cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Toda essa formação permitiu 

desenvolver, com este relevante tema, um estudo mais íntimo da realidade da 

educação, por meio não só de uma visão técnica-operacional, mas, principalmente, 

sob o enfoque comportamental da gestão de pessoas, tanto no âmbito acadêmico, 

quanto no profissional. 

Percebe-se que as empresas têm buscado profissionais cada vez mais 

independentes, capazes de agir com liberdade, iniciativa e espírito de equipe. Tudo 

isso significa que, nestes processos de mudanças, uma das questões essenciais 

refere-se às competências, pois o seu desenvolvimento é mediador entre os projetos 

de mudança e sua consolidação dentro da realidade organizacional. 

Como objetivo geral, esta pesquisa busca identificar as práticas educativas 

e/ou metodológicas que favorecem melhores respostas no processo ensino-

aprendizagem, junto aos estudantes do 1º semestre matutino do curso de graduação 

em Administração da instituição de ensino superior (IES) privada “X”, localizada no 

município de Salvador, estado da Bahia. Como objetivos específicos, tem-se: 

a) compreender como as mudanças afetam profundamente a sociedade, bem 
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como as relações acadêmicas e profissionais, exigindo mais agilidade, inovação, 

criatividade e afetividade nos resultados; 

b) identificar as ideias, características, competências e inovações de 

educadores da graduação que se destacam entre os alunos; 

c) comparar as metodologias tradicionais e as práticas mais modernas e 

inovadoras, destacando as que caracterizam os educadores como “bons 

professores”, e; 

d) destacar a importância da criatividade, do lúdico, da emoção e da 

tecnologia no processo ensino-aprendizagem na visão dos alunos universitários 

pesquisados na IES “X”. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

A atenção com o termo competência não é tão recente, pois sua idéia, 

concepção e importância já vêm sendo utilizadas há centenas de anos. Na Grécia 

Antiga, a noção de competência era associada ao âmbito da “polis”, ou seja, à 

discussão em torno da ação ética-política voltada para a democracia. Uma das 

primeiras situações dos muitos sentidos que o termo toma diz respeito a jurisdição, 

autoridade, alçada, poder legítimo, estar autorizado a fazer alguma coisa. 

Competência, conforme Durand (1999 apud BRANDÃO; GUIMARÃES, 2001), 

a competência está baseada em três dimensões totalmente interdependentes: 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Ao adotar um determinado comportamento, 

pressupõe-nos que o indivíduo já tenha o conhecimento e a habilidade necessários 

para executá-la, adotando atitudes favoráveis às situações. 

As competências na educação passam, obrigatoriamente, pelos quatro pilares 

da educação de Delors (2000) e pelos quatro grandes conjuntos do campo de 

conhecimento da docência superior de Anastasiou e Pimenta (2002). De acordo com 

Delors (2000), com os trabalhos da Comissão Internacional sobre a Educação para 

o século XXI, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), foi elaborado o “Relatório Jacques Delors”, pelo seu importante 

papel como coordenador, como seu Presidente, no período de 1993 a 1996, sendo 

que este documento enuncia os quatro pilares da educação para o século XXI: 

[...] aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 
envolvente; aprender a viverem juntos, a fim de participar e cooperar 
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com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender 
a ser, via essencial que integra os três precedentes. (DELORS, 2000, 
p. 89-90). 

Buscando-se detalhar mais os quatro pilares da educação e relacionando-os 

com as competências docentes, tem-se que: 

a) “aprender a conhecer” – a competência cognitiva, ou seja, aprender a 

aprender e a beneficiar-se de oportunidades oferecidas pela educação ao longo da 

vida; 

b) “aprender a fazer” – a competência produtiva, ou seja, adquirir não 

somente uma qualificação profissional, mas de uma maneira mais ampla, 

competências que tornem a pessoa apta a enfrentar situações, a trabalhar em 

equipe, no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho; 

c) “aprender a conviver” – a competência social, com a realização de projetos 

comuns e a preparação para gerir conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, 

da compreensão mútua e da paz a partir do desenvolvimento da compreensão do 

outro e da percepção das interdependências, e; 

d) “aprender a ser” – competência pessoal, com o agir cada vez com maior 

capacidade de discernimento, de autonomia e de responsabilidade pessoal para 

melhor desenvolver a sua personalidade, não negligenciando nenhuma das 

potencialidades de cada indivíduo, como a memória, o raciocínio, sentido estético, 

capacidades físicas e aptidão para comunicar-se, que integra as precedentes. 

Em educação, é fundamental que o docente desenvolva sua criatividade, para 

que possa inovar e criar em busca de novidades. Cunha (2004, p. 123) enfoca, por 

meio da análise de seus estudos, três pontos relacionados às questões mais amplas 

da educação, porém, que atingem mais os docentes: “a desvalorização do 

magistério, a estrutura do ensino e as condições de trabalho”, assim como o fato de 

que “a prática pedagógica [...] pode ser delimitada como [...] a descrição do cotidiano 

do professor na preparação e execução de seu ensino.” (CUNHA, 2004, p. 105-106). 

Assim, as práticas pedagógicas são desenvolvidas a partir de três referências: 

as relações que o professor estabelece com o “ser” e o “sentir” (prazer, entusiasmo, 

exigência, princípios e valores); as relações que estabelece com o “saber” (matéria 

de ensino, relação teoria e prática, a linguagem e a produção do conhecimento), e 

as relações que estabelece com o “fazer” (planejamento, métodos objetivo, 

motivação do aluno e avaliação). 
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Para que a criatividade possa ser desenvolvida no processo ensino 

aprendizagem, é necessário que, nos cursos de formação do professor, haja uma 

preocupação não só com competências e conhecimentos específicos de sua área e 

de pedagogia, como, também, com a competência pedagógica. Quanto à expressão 

e ao desenvolvimento da criatividade, um aspecto diz respeito às dificuldades que os 

professores encontram para preservar a capacidade criadora do aluno e encorajá-lo 

a fazer uso de suas habilidades criativas. 

No paradigma do ensino tradicional, Anastasiou e Pimenta (2002) comentam que 

o professor ainda se vê preso aos programas das disciplinas, restringindo-se aos 

mecanismos de “transmissão” de informações. Contudo, sabe-se que o conhecimento 

deve ser construído pelas partes envolvidas e interessadas e, para se analisar as 

transformações necessárias à ação educativa dos professores, devem-se considerar, 

criticamente, alguns modelos que têm marcado a prática docente. Os autores ainda 

tratam do enfoque técnico ou academicista – voltado à transmissão do conhecimento 

pela pesquisa científica –, além do enfoque hermenêutico ou reflexivo, que envolve 

situações complexas e imprevisíveis, com evidências necessárias de ética e política. 

Os tópicos a seguir reforçam o perfil dos professores tradicionais, ressaltam o 

excesso de autoridade por parte dos mesmos, além do desprezo que alguns têm 

pelos alunos, face às questões sócio-econômicas de suas origens: (1) ênfase 

exagerada na disciplina e no bom comportamento do aluno, ou seja, um certo 

autoritarismo – um “militarismo acadêmico”; (2) baixas expectativas do professor 

com relação ao aluno no que tange à sua formação anterior e ao nível sócio-

econômico – uma “rotulagem discente”. 

Muitas dificuldades se tornam atitudes inibidoras que bloqueiam o processo 

criativo, especialmente para os docentes autoritários, insensíveis às necessidades 

intelectuais e emocionais de seus alunos, com uma preocupação maior em suas 

funções de transmitir informações e manter a disciplina e desinteressados em 

promover a criatividade e a autoconfiança. Dessa forma, a palavra criatividade é 

freqüentemente usada, mas cujo significado ainda é entendido como um 

acontecimento extraordinariamente complexo e que toma formas e dimensões 

diferenciadas, uma vez que está diretamente ligada a diversos aspectos que têm 

relação com o momento e/ou a pessoa, como cultura, hábitos e aspectos da 

personalidade. 
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Faz-se necessário evidenciar a importância da criatividade para o educador 

moderno e inovador, o qual Cunha (2004, p. 69-71) caracteriza como “bom 

professor”, quando menciona expressões utilizadas por alunos para defini-lo, tais 

como: “é amigo”; “compreensivo”; coloca-se na posição do aluno”; “é gente como a 

gente”; “se preocupa conosco”; “sabe se expressar de forma que todos entendam”; 

“induz à crítica, à curiosidade e à pesquisa”; “faz o aluno participar do ensino”; 

“estimula a participação do aluno”; “torna as aulas atraentes”; “procura formas 

inovadoras de desenvolver a aula”, dentre outras interessantes expressões. 

Observa-se que a criatividade de um indivíduo não é demonstrada 

espontaneamente, nem se cria com cursos ou receitas mirabolantes. O que se tenta 

utilizar são atividades ou exercícios para desinibir e descontrair as pessoas em 

certas situações, buscando-se capacitar e desenvolver o potencial criativo existente 

na consciência de cada um. Mas nada garante que tais medidas transformem uma 

pessoa passiva em criativa, nem que o seu potencial criativo seja ativado. Portanto, 

não há como generalizar os perfis dos profissionais em educação, pois essa 

heterogeneidade é que destaca um bom professor, aquele que se pode considerar 

um educador moderno e inovador em um grupo de docentes tradicionais. 

A teoria das inteligências múltiplas foi uma obra criada pelo educador norte-

americano Gardner (1995) que ganhou grande destaque no meio educacional, a 

partir do início da década de 90. Essa inteligência anterior se aproxima do perfil do 

professor tradicional ou prático-artesão, sendo que Anastasiou e Pimenta (2002, p. 

183) mencionam que: “[...] nesse modelo, docência é considerada um ‘dom inato’: o 

professor já nasce ‘pronto’ e deve tão somente ser treinado na prática profissional, 

não sendo necessário investir na sua formação e no seu desenvolvimento 

profissional.” 

Assim, pretende-se mostrar o educador da atualidade como um profissional 

evoluído no processo ensino-aprendizagem, que engloba os vários aspectos 

mencionados pelos autores acima citados. É na brincadeira que se vivencia o lúdico, 

conforme afirmou o filósofo Platão: “você pode aprender mais sobre uma pessoa em 

uma hora de brincadeira do que em uma vida inteira de conversação.” (PINTO, 2001 

apud FERREIRA et al, 2004, p. 5). Por ser espontânea, a brincadeira pode revelar 

sentimentos, comportamentos e verdades do ser humano que, dificilmente, seriam 

demonstrados num diálogo. 
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No papel de educadores, devem-se mobilizar os desejos dos alunos, 

aproveitar suas competências em programas bem estruturados, com objetivos 

definidos, sem que pareçam estruturas profissionais rígidas e hierarquizadas. Ainda 

que, em sala de aula, ocorram opiniões distintas, deve-se haver uma relação de 

respeito, confiança e credibilidade mútuos, enfim, uma consciência aberta à 

cooperação. Os profissionais em educação buscam uma segunda fonte de renda, na 

maioria das vezes. Isso tem provocado uma revolução nada agradável, pois o que 

se tem visto acontecer é uma “prostituição” da carreira de professor. Porém, ainda 

há aqueles que se propõem à verdadeira missão de educar, trazendo consigo o 

amor por essa opção de vida, a sensibilidade de entender os educandos e a 

consciência de sempre ter que aprender e inovar para poder ensinar. 

Cunha (2004, p. 105-106) comenta que “a prática pedagógica ainda pode ser 

delimitada como sendo a descrição do cotidiano do professor na preparação e 

execução de seu ensino”, sendo constatado que as práticas pedagógicas são 

desenvolvidas a partir de três referências: (1) as relações que o professor 

estabelece com o “ser” e o “sentir” (prazer, entusiasmo, exigência, princípios e 

valores), sendo o que mais se aproxima do aspecto da emoção na educação; (2) as 

relações que se estabelece com o “saber” (matéria de ensino, relação teoria e 

prática, a linguagem, e a produção do conhecimento); e (3) as relações que se 

estabelece com o “fazer” (planejamento, métodos objetivo, motivação do aluno e 

avaliação). Portanto, administrar as emoções e os impulsos é dar poder a si próprio 

para dirigir a sua vida na busca do equilíbrio, da satisfação pessoal e das boas 

relações humanas. 

 

3 METODOLOGIA 

Os aspectos a serem analisados são: (1) conteúdo programático proposto nas 

disciplinas de 1º semestre do curso de Administração, quanto à abordagem, 

domínio, segurança, interesse, bibliografia, dentre outros; (2) relacionamento e 

vínculo com os educandos evidenciando o respeito, a motivação, a liderança, o 

equilíbrio emocional, o amor pelo que faz, a interação e espírito de equipe; e (3) 

metodologia e recursos didáticos adotados nas aulas, ressaltando a criatividade, o 

lúdico, a emoção, os recursos audiovisuais e os ambientes utilizados nas aulas. 

O problema foi abordado por meio de um estudo de caso com a pesquisa 
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qualitativa, pois há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 

vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não 

pode ser traduzido em números, pois, segundo Silva e Menezes (2001, p. 20), 

permite “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados.” 

Analisando-se o uso da criatividade, do lúdico e da tecnologia, além da 

emoção no processo ensino-aprendizagem na opinião dos alunos universitários 

pesquisados, procurou-se estabelecer uma comparação entre metodologias 

tradicionais e práticas mais modernas e inovadores, destacando o que caracteriza o 

que se chamou de “educador inovador/moderno” e como ele se sobressai em 

relação a um “professor tradicional”, conforme abaixo: 

a) educadores modernos e inovadores (bons professores) são aqueles 

que tornam as aulas mais interessantes e diversificadas em recursos audiovisuais; 

contemplam o conteúdo de forma mais agradável; têm uma relação mais próxima e 

afetiva com a turma; sabem como envolver e relacionar os perfis acadêmico, 

profissional e humano das pessoas. Isso fica bastante evidenciado quando Cunha 

(2004) expõe as expressões utilizadas pelos alunos para definir este tipo de 

docente, expressões estas que reforçam a importância que o educador tem de 

explorar o seu potencial criativo; 

b) professores de linha tradicional de ensino são àqueles que têm um 

conteúdo enriquecedor, restringem-se a transmitir o conhecimento, sem se estender 

muito nas suas atribuições. Conforme Anastasiou e Pimenta (2002, p. 183): “no 

enfoque tradicional ou prático-artesanal, a finalidade do ensino é a de transmitir os 

conhecimentos [...], conservando os modos de pensar e agir tradicionalmente 

consagrados e socialmente valorizados.” No presente estudo, a análise não será 

restrita aos parâmetros de idade, e sim ao estilo de ensino. 

A etapa seguinte consistiu na escolha da população a ser estudada. Seguindo 

a formação dos autores deste artigo, foi escolhido o curso de graduação em 

Administração da IES “X”, uma das instituições em que o autor é educador. Após a 

autorização formal da instituição (realizada por meio de um requerimento). 

O instrumento da pesquisa foi um questionário, com perguntas associadas 

aos itens acima citados e a todo o embasamento teórico, sendo solicitada, aos 

pesquisados, uma avaliação comparativa entre o estilo tradicional e o estilo 

inovador/moderno. Definiram-se, também, os parâmetros de avaliação das 
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perguntas fechadas, que evidenciaram a opinião dos pesquisados de um extremo de 

menor qualificação – “Péssimo” (PE) –, para o extremo de maior qualificação – 

“Ótimo” (OT) –, além dos critérios: “Ruim” (RU), “Regular” (RE) e “Bom” (BO). 

Também foram formuladas duas questões abertas, deixando as respostas 

livres para o público participante, mas sem deixar de focar o perfil do bom professor 

– o moderno e inovador –, além de destacarem suas práticas educativas: (1) 

tomando como referência o seu primeiro semestre da graduação, em uma frase, o 

que significa um bom educador para você?; (2) quais as metodologias inovadoras e 

atrativas que você pôde experimentar com os bons educadores? 

Posteriormente, houve o contato com os estudantes entre os dias 27 de 

janeiro e 31 de março de 2006, por meio das listagens de e-mails da instituição, 

momento em que foi explicitado o propósito da pesquisa, de forma clara e objetiva, 

em um e-mail para cada pesquisado, sendo anexada uma planilha eletrônica 

contendo o questionário com 30 perguntas fechadas e duas abertas. 

A amostragem definida foi não probabilística e intencional, com 64,21%, pois, 

dos 95 questionários enviados para os e-mails dos discentes das turmas 

selecionadas, apenas 61 foram respondidos e utilizados na pesquisa. Quanto aos 

professores de estilo tradicional e os bons educadores de estilo contemporâneo e 

criativo, o número total foi de oito (67,7%) e quatro (33,3%), respectivamente, visto 

que cada turma tinha seis profissionais apenas. Dessa forma, a pesquisa também se 

caracteriza como sendo descritiva. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE CRÍTICA 

Nesta etapa, para comprovar a opinião dos alunos que já tiveram a 

oportunidade de participar de aulas ministradas por educadores modernos e 

professores tradicionais, foram aplicados, por e-mail, 95 questionários, sendo que 

apenas 61 foram preenchidos e devolvidos, correspondendo a apenas 64,21% do 

total. Deste total, 37 eram do sexo feminino e 24 do sexo masculino. Quanto à faixa 

etária, 39 tinham entre 18 e 25 anos, 18 pertenciam a uma faixa entre 26 e 40 anos 

e quatro possuíam idade igual ou superior a 41 anos. 

Os dados foram analisados por bloco de questões, sendo estratificadas as 

situações pesquisadas pelos parâmetros de avaliação: PE, RU, RE, BO e OT. 

Iniciou-se a análise pelo bloco de questões sobre o conteúdo programático, já sendo 
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evidenciada uma diferença na avaliação entre o professor tradicional e o educador 

moderno. Em uma soma total dos conceitos, 32% corresponderam à soma entre os 

conceitos BO e OT do professor tradicional, enquanto que 81% correspondem à 

soma entre os mesmos conceitos do professor moderno (Tabela 1). Este é um 

resultado que evidencia as principais diferenças entre os perfis desses docentes. 

Com esse estudo, percebeu-se que os alunos estão cada vez mais exigentes, o que 

se deve às constantes mudanças em que estão inseridos, tanto no contexto 

tecnológico, como na facilidade de acesso à informação e ao conhecimento. 

No item 2 da Tabela 1, que aborda o domínio e segurança do profissional 

quanto ao conteúdo, percebe-se que não houve uma disparidade das performances, 

pois este aspecto avaliado não depende diretamente da metodologia ou técnica 

adotada. Um resultado evidenciado com dois dos quatro pilares da educação para o 

Século XXI de Delors (2000), não só uma qualificação profissional, como no âmbito 

das diversas experiências sociais ou de trabalho. 

Outro autor que embasa esta discussão é Durand (1999 apud BRANDÃO; 

GUIMARÃES, 2001), que menciona que a competência está baseada em três 

dimensões totalmente interdependentes, pois, ao adotar um determinado 

comportamento, pressupõe-se que o indivíduo já tenha o conhecimento e a 

habilidade necessários para executá-la, adotando atitudes favoráveis às situações. 

Nesse aspecto, o conhecimento pode até ser similar, mas a grande diferença estará 

nas habilidades e atitudes de aprendizagem do conhecimento. 

Tabela 1 – Respostas às questões fechadas do questionário, Bloco A, conteúdo programático 
Tradicional Moderno 

N° Questões 
PE RU RE BO OT PE RU RE BO OT 

1 Transmite conteúdo de forma clara/objetiva 10% 26% 21% 30% 13% 0% 0% 15% 43% 43% 
2 Possui domínio e segurança dos assuntos 0% 8% 34% 34% 23% 0% 0% 18% 41% 41% 
3 Aborda assuntos com profundidade 0% 16% 36% 34% 13% 0% 5% 18% 36% 41% 
4 Integra adequadamente conteúdo com tempo 0% 18% 34% 31% 16% 0% 5% 21% 46% 28% 
5 Explica mais de uma vez ou revisa conteúdo 11% 21% 26% 23% 18% 0% 3% 18% 34% 44% 
6 Cria interesse pelo assunto 21% 23% 34% 21% 0% 0% 0% 13% 34% 52% 
7 Relaciona conteúdo com temas atualizados 28% 21% 33% 10% 8% 0% 0% 11% 43% 46% 
8 Associa a matéria às demais do curso 30% 25% 36% 10% 0% 0% 3% 23% 41% 33% 
9 Provoca no aluno a reflexão e a pesquisa 21% 39% 33% 7% 0% 0% 3% 20% 39% 38% 
10 Adota bibliografia compatível com conteúdo 8% 25% 39% 28% 0% 0% 5% 11% 49% 34% 
  Média aritmética 13% 22% 33% 23% 9% 0% 2% 17% 41% 40% 

Fonte: pesquisa de campo. 
Observa-se, acima, que o educador moderno consegue provocar o aluno à 

reflexão e pesquisa (item 9), relacionando de forma mais criativa e inovadora o 

conteúdo das aulas com conceitos, temas, casos da atualidade (item 7), 
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despertando no educando um maior interesse pelo conteúdo proposto (item 6). É 

preciso que a educação seja mais significativa, mais prazerosa e significativa para o 

educando, que seja do seu interesse, satisfaça as suas necessidades pessoais e 

profissionais e que o prepare para o mundo contemporâneo. 

O próximo bloco (B) de questões a ser analisado foi sobre o relacionamento 

ou vínculo. É por meio do vínculo afetivo da relação professor-aluno que o educador 

terá maior e melhor acesso aos seus alunos e poderá expandir todas as emoções do 

ser no desenvolvimento dos seus potenciais criativos. O processo da educação 

ocorre nessa interação, entre o viver do aluno e o viver do educador. Aqui, percebe-

se que a avaliação entre o professor tradicional e o educador moderno começam a 

se tornar mais gritantes, em que se obteve uma soma total dos conceitos BO e OT, 

respectivamente, 22% e 91% (Tabela 2). 

De acordo com esse resultado, os professores precisam passar por uma 

atualização metodológica para que possam não somente compreender os principais 

aspectos do desenvolvimento emocional, como as reações emocionais dos alunos e de 

situações que, muitas vezes, se originam de preconceitos culturais profundos. Os 

educadores podem desempenhar um importante papel no fortalecimento das vias que 

levam à integração do afeto da linguagem e da cognição, no encorajamento das tomadas 

de decisão e soluções de problemas cognitivos e interpessoais em sala de aula. 

As relações entre professores e alunos já vêm se transformando, mas isso se 

deve ao fato de que seja pessoalmente, por telefone, pela Internet ou por outra 

forma de comunicação, ambos estão precisando um do outro, pois o conhecimento 

se constroi nesta interrelação, em parceria solidária e em equipe. 

Tabela 2 – Respostas às questões fechadas do questionário, Bloco B, relacionamento/vínculo 
Tradicional Moderno 

N° Questões 
PE RU RE BO OT PE RU RE BO OT 

11 Transmite confiança e credibilidade 23% 30% 30% 11% 7% 0% 0% 7% 52% 41% 
12 Tem humildade, respeito, atenção com todos 20% 23% 28% 25% 4% 0% 0% 8% 51% 41% 
13 Demonstra amor e satisfação pelo que faz 25% 23% 30% 20% 2% 0% 0% 3% 39% 57% 
14 Sabe liderar e desenvolver pessoas 23% 25% 31% 15% 7% 0% 0% 7% 49% 44% 
15 Negocia com a turma e tem flexibilidade 20% 23% 31% 23% 3% 0% 0% 13% 48% 39% 
16 Sabe aplicar feedback adequadamente 21% 30% 26% 20% 3% 0% 0% 11% 46% 43% 
17 Tem equilíbrio emocional 20% 23% 30% 21% 7% 0% 0% 10% 46% 44% 
18 Incentiva e estimula a motivação do aluno 28% 28% 28% 16% 0% 0% 0% 5% 41% 54% 
19 Adapta-se a linguagem da turma 20% 28% 30% 18% 5% 0% 0% 10% 31% 59% 
20 Estimula a integração e o espírito de equipe 23% 30% 36% 8% 3% 0% 0% 13% 34% 52% 
  Média aritmética 22% 26% 30% 18% 4% 0% 0% 9% 44% 47% 

Fonte: pesquisa de campo. 
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Pôde-se perceber, com os dados na Tabela 2, que os docentes 

contemporâneos valorizam bastante o estímulo à motivação do aluno (item 18), a 

interação e o espírito de equipe (item 20), além de adotar uma linguagem compatível 

com as turmas (item 19). Porém, um dos mais importantes, e que também merece 

destaque, são o amor e a satisfação pelo que desenvolvem (item 13). 

Relembrando-se as seções anteriores, verificou-se que o lúdico e o criativo 

são elementos constituintes do homem que conduzem o viver para formas mais 

plenas de realização, assim como se confirma que, numa relação, a evolução 

completa do ser depende, em grande parte, da reciprocidade entre ambos. 

Nos tópicos relacionamento/vínculo da Tabela 2 também se pôde evidenciar 

outros dois pilares da educação para o Século XXI de Delors (2000): a "competência 

social", o respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e percepção 

das interdependências; e o “aprender a ser” –, a competência pessoal, o agir cada 

vez com maior capacidade de discernimento, de autonomia e de responsabilidade 

pessoal para melhor desenvolver a sua personalidade. 

Também se comprovou que o educador moderno ainda pode aprimorar 

alguns aspectos ou habilidades, dentre elas: o poder de negociação (item 15), o uso 

do feedback (item 16) e o equilíbrio emocional (item 17). O último bloco (C) das 

questões fechadas contemplou a metodologia e didática adotadas pelos docentes 

durante suas aulas. 

No bloco C, também se percebeu uma grande diferença percentual entre o 

professor tradicional e o educador, obtendo-se 18% na somatória dos conceitos BO 

e OT (professor tradicional) e 86% na mesma somatória de conceitos (relativa ao 

professor moderno), resultado que só faz ratificar os dados expostos nos dois blocos 

anteriores. Os educadores modernos precisam continuar inovando e instigando ao 

professores tradicionais em suas técnicas e renovando suas idéias, pois, dessa 

maneira, conseguirão atingir, estimular e envolver um número de estudantes muito 

maior. 

Tabela 3 – Respostas às questões fechadas do questionário, Bloco C, metodologia/didática 
Tradicional Moderno 

N° Questões 
PE RU RE BO OT PE RU RE BO OT 

21 Elabora aulas criativas e diversificadas 44% 30% 20% 7% 0% 0% 0% 7% 30% 64% 
22 Utiliza-se de recursos audio-visuais 15% 15% 34% 18% 18% 0% 0% 13% 25% 62% 
23 Realiza laboratórios e simulações 34% 34% 16% 15% 0% 0% 0% 16% 51% 33% 
24 Diversifica recursos didáticos (som, dvd) 16% 15% 38% 20% 11% 0% 0% 16% 20% 64% 
25 Realiza aulas fora do ambiente de sala 26% 30% 26% 15% 3% 0% 0% 25% 41% 34% 
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26 Trabalha a emoção e o lúdico com os alunos 43% 41% 16% 0% 0% 0% 0% 3% 28% 69% 
27 Preocupa-se com aluno, profissional, humano 41% 34% 10% 15% 0% 0% 0% 11% 36% 52% 
28 Ajuda o aluno a desenvolver habilidades 16% 31% 36% 16% 0% 0% 0% 20% 33% 48% 
29 Faz orientação profissional 8% 25% 33% 25% 10% 0% 0% 23% 38% 39% 
30 Faz questão de manter vínculo com a turma 39% 36% 15% 10% 0% 0% 0% 5% 39% 56% 
  Média aritmética 28% 29% 24% 14% 4% 0% 0% 14% 34% 52% 

Fonte: pesquisa de campo. 
Percebe-se, com os dados da Tabela 3, que os maiores destaques e 

diferenciais dos educadores da nova era ocorreram com relação: às aulas criativas e 

inovadoras (item 21); à utilização de recursos diversificados e didáticos (itens 22 e 

24), e à necessidade de vínculo (item 30). Porém, outro ponto importante deveu-se 

ao fato de esses mestres trabalharem com a emoção e o lúdico com os educandos. 

O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do 

movimento de seu pensamento, sendo sua aula um desafio e não uma “cantiga de 

ninar”. Seus alunos cansam, não dormem., por que acompanham as idas e vindas 

de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas e suas incertezas. 

Todos os indivíduos possuem potencial criativo, porém, não o exploram 

adequadamente, de modo a obter o máximo da sua capacidade. Em educação, é 

fundamental que se tenha esse dom, pois, caso contrário, os professores estarão 

fadados a ficarem aprisionados aos métodos tradicionais de ensino. A inovação é 

urgente e deve ser constante para mudar definitivamente este cenário do passado.  

Assim, a criatividade é uma grande arma para a descoberta das oportunidades. 

O uso do pensamento criativo consiste em encontrar melhores maneiras de 

se fazer as coisas. Criatividade também significa discernimento e novas percepções 

que fazem sentido imediatamente, estando vinculada à emoção, aspectos a serem 

desenvolvidos na carreira de educador. 

Cunha (2004, p. 127) reforça que “o gostar de ensinar” foi o aspecto mais 

apontado junto com o “gostar de gente”. Os professores revelam que não sabem se 

isto se ensina ou se faz parte das tendências ou vocação das pessoas. O fato é que 

consideram estes pontos fundamentais. 

Na opinião dos educandos pesquisados, as frases a seguir estão bem 

semelhantes às do estudo de Cunha (2004). Abaixo, alguns depoimentos dos alunos 

relatam o que, para eles, se refere a um bom educador: “amar o que faz em todas as 

ocasiões”; “tornar as aulas diferenciadas e especiais em recursos e conteúdos”; 

“trabalhar com coração”; “interagir de igual para igual com a turma”; “àquele que 

diversifica as aulas constantemente”; “se preocupar com os alunos, antes, durante e 
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após as sua aulas”; “saber ensinar e saber cobrar do aluno”; “um verdadeiro 

educador na essência”, dentre outras interessantes, porém, similares. 

Quanto à última das duas perguntas abertas, puderam ser evidenciadas 

várias idéias que foram adaptadas para a educação ou que são inovadoras, dentre 

as quais foram citadas pelos alunos pesquisados: o “Show da ADM”, a “Roleta da 

ADM” e a “Pulsação ADM”, metodologias adaptadas dos programas de televisão do 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), da Rede Record e da Rede Globo, 

respectivamente. Tratam-se de jogos interativos, desenvolvidos em equipe ou 

individualmente, que estimulam o estudo preliminar e a competição sadia. 

A “Fábrica de Caixas” remete diretamente às brincadeiras destacadas por 

Pinto (2001 apud FERREIRA et al, 2004) sobre o lúdico e a emoção, pois consiste 

em uma adaptação de um treinamento da consultoria Amana Key que integra 

assuntos das áreas funcionais da Administração, sendo desenvolvida em equipe, 

na qual os alunos constroem o conhecimento junto com o educador e vivem o que 

realmente acontece na vida profissional. 

A “Olimpíada Interativa” é uma atividade que é semelhante a uma gincana, 

desenvolvida em um ambiente externo à sala de aula, que permite colocar o aluno 

em contato com a natureza e com os sentidos humanos, por meio de provas 

coletivas ou individuais, como: vôlei e futebol em “bando”, natação pelos sentidos, 

trilha do tesouro, gincana dos donativos para instituições sociais, dentre outros. 

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Nada acontece e nenhum passo é dado se o ser humano não tem uma razão, 

um motivo, sendo que os educadores devem orientar seus alunos para que 

aprendam a traçar objetivos adequados e eficazes, a fim de atingirem um grau de 

motivação que leve à realização de algo desejado. Para isso, é preciso que, a cada 

dia, ambos estejam motivados para aprender, para acompanhar as mudanças, 

vencer o comodismo, ler, estudar e se aprimorar sempre mais e mais. 

No caso de motivação externa, alguns pecados são comuns, principalmente 

com relação à personalidade dos educadores: aqueles que se fazem valer da sua 

autoridade, esquecendo-se da relação entre os objetivos do aluno e a tarefa a ser 

realizada; e os que primeiro pensam nas suas necessidades, em vez de pensarem 

nas necessidades dos alunos. 
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É preciso entender que, enquanto educador, deve-se construir o 

conhecimento, buscando trabalhar os limites dos alunos, pois, de acordo com a nova 

ordem mundial, o professor deve desenvolver sua missão preocupando-se com a 

educação em forma de processo, não apenas como tarefa. 

Os educadores devem ter características especiais, pois, em seu poder, está 

a grande parcela de responsabilidade sobre a formação e a aprendizagem da nova 

geração. Um professor dinâmico, inteligente, entusiasmado, alegre, carinhoso, 

criativo, aberto às críticas e às mudanças causa prazer, estimula a ação dos alunos 

e facilita a aprendizagem, conseguindo verdadeiras transformações. 

Neste processo de transformação dos educandos, a emoção e a criatividade 

representam um grande papel. O contágio da emoção e da criatividade não apenas 

aproximam as pessoas, mas as integra ao grupo, despertando o espírito de 

cooperação, preparando-as para a vida. Essa é uma das preocupações do 

verdadeiro educador, ou melhor, do educador moderno e inovador. 

Muitos educadores estão despreparados para a demanda educacional que a 

sociedade exige e, pelo fato de a atividade docente ser uma fonte de renda 

alternativa, eles não estão dispostos a praticar uma pedagogia ativa e diferenciada e 

a conduzi-los a uma avaliação formativa. 

A falta de compromisso se deve à desvalorização da educação e ao descaso 

a que os órgãos competentes submeteram os profissionais da educação: não se 

exige produtividade; não há orientação, avaliação de desempenho e nem condições 

e estímulos para ser melhor. Assim, a maioria dos professores continua a exercer a 

profissão dentro das regras e estruturas concebidas por um tempo que já passou. 

Lutar contra os métodos tradicionais, nas universidades, é trazer soluções, ao 

mesmo tempo mais modernas, inovadoras e humanas para os locais em que a 

realidade das diferenças resiste à ação pedagógica melhor intencionada. Para tanto, 

são necessários dispositivos pedagógicos e didáticos mais complexos, mais 

sofisticados, mais flexíveis e criativos para serem mais eficientes e eficazes. Eles 

não poderiam funcionar sem um excedente de competências dos atores. 

Um bom monitoramento dos objetivos, desde o princípio e ao longo de todo o 

curso, pode contribuir para desenvolver, no jovem, interesses, independência, 

capacidade de estruturar o campo de ação e tomar decisões, de se proporem projetos e 

trabalhar em sua consecução, sendo estes elementos associados à criatividade. 
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Enfim, percebe-se que há uma necessidade urgente de se reconduzir a 

formação do educador e a ação pedagógica, de forma a adequá-las às 

características socioculturais dos alunos e aos desafios educacionais dos novos 

tempos. É necessário que os responsáveis pela educação, sobretudo a direção e a 

coordenação pedagógica, discutam e busquem soluções para os seus problemas e 

dificuldades. Devem planejar e executar, acompanhar e propor análises dos 

resultados alcançados e empreender melhorias contínuas em seus planos de ação 

para que promovam, de fato, as mudanças da educação que a sociedade requer e 

necessita. 
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